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 و موب داکاترک » زا یطالتخا تقیقحرد مک ربک ااتبن

 |01 روظن هک تسا كن رشوخ و بیرغل دیردقب یو هرهچ . تسا دوویلاه یامنیس دیدج نارود ی( ول راه نیج
 هو تاذچ وم و ترپشب یک رزب كمک 01 وا سساات

 ۱یامتدم . دش زاب تدامس ولوب ناهج هجیتن رد و یاپملیف ردو دسرب دو ویلاهب شیاپ هکنب زا لبت تا هدرک
 اوک لركییارب و دزيمهسرپ تكرزب یاهویدوتسا راختفاربناونعنیمه و دوبدئ و یئابی زهکلم « دنک یزاب امنیس
 سس یاهراکلالد اما دهدب تسدزا مه اردوخناج رد اهتدم . دوش زاب لالج ویئابیز تختی اس یویاب هک دش ببس

 ۵ ار دوخ زی رعناجیو تشاذکن « روشیئ ول » باجب یویاببزیاهسکع : اب ورا نینچمه واکب رهادبارج وتالجم
 ؟میک »3 تشاذگ یرارف ایبملک ینابمک اب هکلب اهویدوتسا ناریدم ویئامنیسنالالدب اروا اهکعنیمهو دیسر

 هوکسلاقح» ۰ « هناخ دض رب رفن جنب» ریظن دنتفگیم و دنک مادختسااروادوبن رطاح سکچیهیتدمات . دناسانش

 روا 4 كين كبب » موم ملیف ددیزاب . داد تک رش

 ۳۳ کات دو وا كنیا و گسا هدیناسر

 ۶ نازا بوبحم و كرزب ناک راتسهک دن | هدراذگ

 س یار رد ود ره یدوزب هک تین یکش

 ۷ واص دنسب ابی
 دوکت انچمهدادد

 «نیدناجو . تسا یراءرنهزا و د

 لد و درک مادختسا < نیت وخ هاک رذگ و ملیف دداک زاب یا رب ارو

 ریار دنچ او و) ترهش ملیف نیمه دادادداب اریتی
 ردهک درادمان ماهلدمو اهتیرآو وا دیدج مل

 9 روصت و تبیزایمه مسیلول یرجو + «نیندامنیدواب ن ز مشچ و تفرگ دنهاوخ دارق
 یم«سیلاولاه» رب تالوص>منیرتهب زا هک لنفنيا دوریم ۱ ذهاوخ شزاون دوخ یئانعد و رثه

 ترهش 3 . دندرک ارراکنبا شوپم دیامن ربارب دنچ ار وا
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 0 3 بس :نامعخ دیدح یاهامن 1

 4 دلم زا

 یاهدعب
 و نامتخاس رکتف هب

 كني او تسا هتخ ادن ۱ دیدج یام |

 هد فرطزا ن

 ن ۱ اد نا

 ددتسا مامتا فرب
 هجوتلناقنلجم و كل
 یاقآ هلبسوبهک تب

 و ناریا راکدوخ هن
 یدانق تلج هچوک رد رصعهمار

 نیا ددشامنیارب و

 تروب ملیفدنچیجنخ ی
 «یربزد »یاپملیف هل

 هدند رک یرادب رب

 هلب ودیس داف ناب زب

 هتخاسپوکسامنیس روطب و كرزب یاهاسنیس
 رتم۱۷دودحوهاهن 7 هدرپ لوط و ددرگیم

 یاههدرپ نبرتک رب زا شیب رتعهس ینعی
 . دشابیم نارهت رددوجوم پوکس امنیس
 لای دریامنیس و سک وذ یاهملیف

 دمب روشن ادیاق ] باغتنازا سپ
 میفت لایور امنیس
 هدش هدادامنیسنیا

 مشو رد یسوسحم تا

 دادم رب زورب ز ورو تب
 دادعت هلمجزاددرگیم ۰

 سک وف یناپیک تالوصحم زا ملب
 نیا فرط زا دوب لثیممرک 1یاق آ هب قلعتمهک
 اهنآ رادب رخ امنیس
 لببق زا بوسابتیس ۰ بلاج( ملیف دنچ
 ۰ « هقرخ»

 نآ نایرتشم

 رد .تسا هدیدرگی

 ۰ < تشک زاب یب هناخدور ۰
 ار اپیئالط وم نایاقآودو «اراکایند
 هاگتسد نینچمه . دوشیمهدید < دنسبیم
 یادص و بوکس امنیس یاپملیف شيامت
 اشیسنیا فرط زا< ,دناسكيت وفوی رتسا»
 زا سپ .تسا رظت رد و هدیدوکی دادی رخ
 «نی ویسارو و« ین وخراپب و ملیف شیامت
 زاغآ هقیرطنب اب اد سک وفیاپملیف شیامت
 . هدیامن
 4لاژو یعیطء كلم رصان دیدج مایف

 ملیف مامتا زا سپ یعیطم كلم رصات
 قافناب ادص و رس نودب ثداو-هارراپچ
 ملیف سراپ ویدوتسا رد | ریدیدج ملیف ها ژ
 ترفاسم مژاع هلاژ نوچ و رک عورش

 ملیف رد «ورنومنیلیرم » و «ماچیم ترباد*

 م۳مرامم

 تک
 ی اف

 «تشگ زاب یب هناخدور»

 هلاژ

 ملیفنیا یو تک رحزا لبق 1ذل دوب وکسم
 كنيا ایوسگ و دتدناسر نایاپ هلجعاب اد

 میاش هکییدارقپ . دشاب شی
 و دن زین لدب یگنچ نادنچملب

 ملیف ی راپ لوصحمیاپملیق یرسریاسزا یتح
 ر تقبس یوک تسا ماغو یاخروپتمهک
 + تسا هدوبر

 ناجرم
 اب هک .تسا یدیدج ملیفمانناجرم

 وبدوتسا لحم ردنآدنم رنه زا رفن دنچ هبام رس
 زا نآ ویدانس و ددرگیم هیهت ملیف ناريا
 ملیف نیا دد » دشابیم یلحمیاپناتساد عون
 هدهمب اد یناهدرتخد «نأجرم» لد البش
 . دنکیمیزاب ادوا لب اقملریرفمج و دراد

 یاهلر تكيره زین ناینشو رو نایچک دق
 یزاریش دحا و هدش هتشون مارمیک ی فطصم هلی-وب ملیف نیا ی وب راسدنیامئیمافی |! دیمهم
 ردنونک ات . درادهدهمب ازن ۲ یدادربملیف
 هدیدرک ی راد ریلیف نآ تعاسمب رکب دودح
 نآهدنی ابتیست .دنامدید ارث 7 هکیناک و
 دنبامنیمیرا ودیما راهظا

 ! نارهم غاب رد هشیپ رنهكي
 ناروجناکشیب رته زا یکیعالطا دارقب

 و .درادمدرمنیب ردیدایز اتبسن هسکو سهک
 دزایمانش] «مدودودو اب بلیهاکهاک
 » نایروف لفاحم» را یکی ردهتشذک هتفه
 تشادژاب یماظن یرادن ام رف نی وومام فرط زا
 ناکیدرت وناتس ودزایاهدع« رخالاب ودید رک
 هدراذک و رک ش ی ریماظتنا تاماقمشیپ یو
 نیرخآز ا یکباقاقتا . دندرکارواتناضو
 امتیس ردنونک | مهارهشیپ رنهنیا یاهملیف
 ؛یملیق هچ مهت 7 ودنهدیم شیامن نآ رهتیاه



 ملیف.تساهتشک سابتقا مزرجارو و نیتش

 تی تی

 1۸۴ لاس

 < یرتسلا > یو
 ودنآ ددهک ت

 دوشلا رد نونکآ

 « دود یولج یملیف ندنل

 و <نیارب وا دن ومدا»یئاکیرما هشیپ رنه

 اقا ارت آ مبم یاپلد «

 هدناوخ ۱۹۸ لاس
 ناتسادكی تمترابعنآ غوضوم و دوشیم

 ات اهتسین ونک رکا هکنیا رب یتیم یرتناف
 ؛ دن وشطلسم شرا هرک رب ۸6 لاسات

 .ب مدرمطابت راو تشیعم زرط ورشب ٌمضو

 نیارب هوالع .دوبدهاوخ نیک رگددکب

 و فوربم ناک راتس زا یاهدع هشبب رثه ود

 ملیف نیا ددیلاپل رزین یسیلگن | فو زعم همین

 دن یم افیا

 «كنیل رتسا نیج» یاهسکعنیرتابیزو نیرخآ زا
 .تیصم هم سس 9

 گور



 «لک اریمهنیس» هتیرطب مایف شیامن هدرپو یلاس
 تشذگ رس  ملیف هیچ مد

 هیپت . تسا هدرک عد

 ۱۳ ام تاب یدیذج دادرا

 اه رطب ملیف تسا هدونندقنم اب
 «دوابنو رب > و هدشهیهت یکت رو

 < تچودیدا » . دنک یمیزاب

 دوباکب رما یاهتسیتایب نیرتکر

 رس ملیف یاشامت دوری دوصت . درک تون

 بلاج یلیخ اکیرما مدرم یارب وا تشذک

 نو رباتيارب یدیدج تیففوم و دشا
 99۲ تسدب رو

 یدادربملیف دیدج مینسیس ك
 ملیف شیلمن یارب هک یا هقب رطنب رخ آ

 لکاریم هنیس » هدش عا
 هک دوشیمهدیمان < (1)]

 اباهتنمدراد «امارهنیسو هب یداب

 یاجب شیام دوتک ژورپ هسهک تدافن ن

 مه كيدرت « دنشاب نلاسهشوک هسرد هک
 رس و درب , دن راد رارق هباپ

 یداب زیاتحن !یارادو شب ره ر

 ۱۶ متسیسنیادد شیامن هیواز

 تسا «امارهنیس» لثم اب
 یرب واصتتب هلصاف « اما رهنبس بالخ

 ؛ دتفایم هدرب یور روتک ژورپ

 ید یحیچاشامت و دسر
 هناک ادج راون هس زا دنیبیم

 ۵ ۶ ونک ور دد ۰ تسا هدش س+
 هک دنتسه یناههنیئلآ یاراد .بج ۳

 یود دمب و هدشسکسم اهن آ یدرردک
 یصقا یتح هک تنیا تلع و دنف

 ماش و دنابن هريت وكيرات شیامن

 یاربالعف . دشیپب روتهژادناكيب *
 ی زر و و یتح ایسیاهملیف یرا دقم هی ر

 ۱۳۱ زا ات هبص هیبت

 ۴۲ یرامش

 ۱1 ارو 1
 یاوج نیع د یل ودیسد ترهش ح

 اهن 7هلیسوپ مهكرزب یاهملیف + دشلابقتسا
 . دوش هتشادرب

 « دلایدوه ناج » كرم
 ربخ ؛ 4 نیدزمیج و كرم ربخ یبدد

 هکشیارب یتیم هدیسردوویلاهزا یرتهژات
 رهوشوهلاس ع+ هشییرته «تایدوهناج»
 شیدندیشاوت نیحرد« رتگابنآ» قباس
 یبلت هتکس هب یلتیع :شردامهنأخ رد دوخ

 ناج . تسا هتفگ دوردب اریکدنزو هدش

 كرث اد امنیس هنحص هک وباپهئدم كابدوه

 تکر شیودورب تاشیامن رد رتشیب و هدرک
 نی ودلگ ورتم ینابک ًاریخا یلو تسجیم

 واو هدرکدقمنیواب یدیدجدادرارق ریام

 2 ابنایاقآ»ملیفرد نیرک نیج و لسا دنیج
 ۰ < دنک ی م ,جاودزا

 تم یک هراتس

 تک رش م هک احمویعاتجامارد ملیف رداد
 دوب هداد

 جاودزا اهیلامرخوم ابنایاق] »
 « دننکی

 فورعمنادساد < زولاتیت ۲ > هک یتقو
 < دندنسپیم !داپیلالطوم ناباق > دوخ
 ادب ًادوه درک ادیب ترهشهمهن ۲و تشوت
 و دشورب هد ینامرخ ومنانز دیدششا رتعا
 ناباق ] »مان اد باتک نآموددلج هجیتن رد
 موسوم «دننکیم جاودزا اهیلاصرخوم اب
 دح هیهت لوا باتک یورزا هک ی طیف .هدرگ
 یلددوب لسادنیجو و رن ومتبلپ رم تکر شاپ
 هتک رش نیرک عج و لسارنیج مودملیف رد
 حرخب پوکسامنیسو یکن ملیفنيا . دنداد

 و نلرب وندنل و سی راپدد لساریج دوخ
 ملیف نیرتهب زا یکیو هدشهیهت كرویویت
 .دوریمرامشبلاسما لاکی زومیاه
 هردخم داومو راب رد هک یتاهملیف هب

 هداد شیامن هزاجا دوشهیهت
 دش دها وخن

 سیلد < رگنیلسنآت رب ره » رثسم
 یقذطعت یط ۰ کی رما تاردغماب هژراپمهرادا
 سپ نیا زاهک تفگ ۰ دزکداربا اوخا هک
 هناغشک «رمشزا یرظانمنآ رد هک یلاهملیقب
 هردغم داوب تیتنایو دوشهدادشیابن اه
 هداد شیامن هژاسجا ؛ دشاب هتشادینامس

 ناناوسج اهملیف هنونیا اریز دشدهاوجت
 تاب رت ندیشک سوپب ارلقمل]صقان وسوپلاوب

 (۳۶ هحفص رد هبقب)

۷ 



 ناربارد ! ۲

 1۵ ربملب ٩9 تانص ه دن | هن ۷

 تاللاقمرد ت

 طابتراو اه رتهنیاز

 ۳ هلمجزا و دش دهاوخ
 رث االعف یئاهرنه هچ هک دشدهاوخ َ

 دنآ هداد تسدزا ملیف ردلماک روطب اردوخ

 دن  هتف رک را رق امنیس تمدخ رد یئاهرذه هج

 مرف نیا اب یتالوح هارو

 . دنا هدومن لصاح شزاس یرثه
 هلاقم نیاددتسا مزالهک هچنآ یلو

 ایآهک تسا دروم نيا رد تحب دوش هتفگ
 ملیف كب فلتخم یاه تمسقو اههتشر ز

 رنهیزاب-ژاتن وم و ینادرک راک

 هریغو یرادربملیف

 یرتشی شذرا یاداد ملیث رد

 تروصب ارابنآناوتیمالوصا ای]
 ؟ تسیرگن ازجم ویعارتنا

 ناتسودرکا دشمهاوختق وشوخ یلیخ

 هلاقمنیا ردنم هک ادیا هصالخ مرظن بحاص

 دشاب مزالهچن انچ تفک مهاوخ درومنیا رد
 ایدنهدرا رقیلصفم تحدرومو هدادتعسو

 دوخ هب رظن زاب دن راد نآاب یتفلاخم رکا

 دوبدهاوخ میدم وبلاج تروصرپب هک ار

 تیاهث لباق بلطمنیاالوصا و دنب امن ناس

 ودیاقع دروتازارد هقمها هل تسا تیها
 و ظاحل ره زا یا هعماج هک تسا ءارآ

 و دنکیم تفرشیپ رنه ظاحل زا هلمجنم

 یدازآ زازا رتحا هک هدومن تباث هبرجت

 وثحب رد كيمانيد تلاح مدع وهدیقع و نایب

 دومخ عماوجدیل وت «هب یظن زاربا و داقتنا

 .تسا هدومن اد یبصعتمو هداتفا بقع و

 ردتسیابیم هک هراشانیا مرا ودیما

 هتفک حورشم روطب تالاقم

 دشاب یفاک

 كیزوم -

 دنته

 نیا یادتبا

 زی زع ناکدنناوخ یارب « دشیم

 یتهابشرظندروم تحبظاحل زا ارپا
 و هلی زوم رته هس. و دزاد اسییم "مایقاب
 متجمنآ رد نویساروکد و رمشو زاد آ

 همادانآدروم رد اهتدم تحب نیمه و تسا

 هحنص ٩

 ۳۳ هدع یلصا للعولما وع ۰.۰3 دش را و درمان نا وتیمنا رب ایر

 ممد مپ دیابهک یئاپهار یوحتسج ری

 تكرزب نازاس اریا زا یاهدع ,تسا هتشاو

 یرتشی تیمها اربا رد كيزوم شز را هب

 رد الوصا اهن" زا نت دنچ . دنا هدراذگ

 ورعش و دنا هتسنادكبزوم ادلصا ربا

 یزاسهنحصو نویساروک داصوصخم زاوآ

 لباقمرد یلو . دنا هتسناد عرف الماک ار

 فالخ رب < رنکاو» لثم یک دزب ناد
 اریا هک دش هدیقعنیا وریپ؛اه ه

 یفیسوم
 اب رظن نیا

 هسن و رعشهتو كبیزوم تلأاصا ه ار

 زا هکلب دروآ ی دوجوب نویساروک
 كيب هسرهودوشیم ثداح اهن[ هعومجم

 نآوتبمن زک ره ودنتسهشزرا یاراد هزادنا
 كلي زوم . تسی رگن یعازتنا تروصب اهن آب
 و هنحص نودبو رعش زاو۲ نودب ارپا

 موبفم و یاهموشزرآنودب یکی زوم«دوک

 ...اهنت نویساروک دو رعش روطنیمه تسا

 رنه داجیا هک تساپنبا هعوجم

 رامشا رنک او تهج یمهب و دنکیمارپا ار

 یارب و تخاسیم شدو-خ ار شیاها زیبا

 < 00822 110بوو > مه ابن [یارجا

 هب هقیرط نیاب و دروآ دوجوب یصوصخم
  شزرازیت دوخ یارپا نویساروکد و هنحص
 . درکاطعا ار شایعقاو

 و دمآ دوجوبامنیس یتقو دعب اپلاس
 نامپب رنکاودننامه یصخشو تفای لماکت

 نیا هک دشادیپ رنهنیا دد تمظع و ماقم

 درک نایب رتمامت هچره تدشاب ار هب رظن
 رت یمقاد تروص نآب هکنآ یارب و
 ماجنا ار رنکاو لبع نامه دشغب
 شدوخ«تشوناد ملیف ناتسادشدوخ . داد
 یزاب « درک ژاتنوم و ینادرک راک ارنآ

 ارملیف كيزومهدادماجنا دوخار ملیف ؛دبع

 زین ملیف رگید تابلمعرد و تخاس شدوخ
 و دومن تلاخدب كيدرت و لماک تداظن

 ًاعطق سکچیههک دروآ دوجوب یتاه ملیف
 نآتسنكيیور تشگنا دناوتیبنانیقب و

 ایدوبیوق ملیف یزاب دیوگبالثمو دراذگب
 تب همه هکلب ... اي دوب فیعض نآ كيزوم
 ت كي روطب ملیف دنیوکب دیاب و دنناوتیم
 و دوبیوق ایوفیمض یلکرثاكي و دحاو
 یلاعو یوق هک دنبوکیم مه همه هتبلا و

 نه ددانرب و لوقب و تیلپاچیل راچوا و.۰. دوب
 ۱ . دوب ابنیس هفان اپنت «واش

 اد امئیس نادنمرذه هبه تسا ییپیدب
 ز لثمیلاهدو غوبن دنا هتسناوتن ودشن |وتیمت

 ردقنیااهن ۲ یلو دنشاب هتشادنیلب اچ یل راچ
 اد هک دناهدوب یرنهو یرکف تعسو یاراد

 هاو نمهو دنور راشب دوخ ملیف هذفان ٌهوق

  فیعض زرطب اهتنم ارهدیانیمه و شور



 ك رزب یاه ملیف

 هاشم گرد بلق
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 ۳ امنیسهراتس

[۳16 0۱۷۱060 ۷۹۷ 

 دو ریهدامش ناتساگنایامن,ستعنص ث |راضیتخ) ۳ 1 زا یک

 تسا هدشلئان یمهمزناوجذخاب زینوو نیلرب یلملایب یاهلاویتسف ردو
 یابهوک نایمآ دد یکچوک ربع

 دوخ رمب یارب (هگن ۱)و(س

 ماتیالا راد زا
 رب یدلوت نشچ زو رما دند

 دم لامهد |

 تدوک نیا یناشن و مان . دنباب
 نآریساب تم یللملانیب ال.

 هگتیاوسنارف ۰ تساهدشهداد اب

 داوت ال الصا ینوس هک
 مات (وک والسانا وب

 هب یدوزب و تایح دیقدد شردام,
 ) و تسا یو

 ۱۳۳۲ د۵زوخ شدیر رو
 یلیخسنارف و < هگنیا» درن اد ین و

 نوچ دن داد تسود یلیخ ادواو د,

 سرمع زا لاسهسزا شب ینوته
 ردو هدرکلوبق یدنذرغ اروا

 هک ( هگشی |)اصوصعمدن دوب هدیشوک وات

 ناریسا وزج شره وشهکی نامزماست |

 یم ربپ هیسور یاههاکتشادزاب
 زا ینوت یکدنز لئاسو هبپت یار

 . دوب هدرکن یهاتوک یراکادف هن گحیم

 یاربتمحز ردقن ] هک یسک تسا حضاونب

 روب زم لفطب وا هقالع انیقب دشک

  هدرگبم رت دیدش زوربز

 شدوخ وهدشناراب ریت اهنازیت راب زا تبامح
 یسابس نادنز زا هک تسا یزور دنجزب

 قاینشااب وهدوب ینوت یقیقحردام هدشدا

 رز ۶ درک 13ت او شلفطسردآ ناوارن
 شلفط تفراقبلاس نیدنچزا سپ دهاوخ

 ۱: بو

 نلهادنیمرآ-زرشروب لنرک

 کی زمایرتسک دادرویسیمک ی ارب.. دنیبب ار

 ب دنب اب تشاظم الاب هیضق؛ناملآ رد

 نادازم زا یکیینوت و دداو +۱ هدام

 رداموردپ زاكنج رثا ددهک تسا یکدوک

 نیمت یتججوا رب یتتاب رامدش ارج دوخ
 كينامارد همک احم كي دهاشٌءاک داد . دوش

 تسادنز رفكيب تبن ردامود قشع نییام

 یدایز لیالد یاراد ردام ودنیازا كيره

 تباث هنناوتیم اهن[ زاكيره ابهک دنتسه
 +لج رظن . دراد قلعت واب لفطهک دننک

 ددام هکشيا زا لبق هک .تسنیا هاکٌلادلوا

 انشآ رگیدکیاب و هدشن ورب ورلفط اب یقیقح
 دریگب میمصعت دئاوتیمت هاک داددن وش

 ردام ندشورب ور زا سپ هاکداد مودهلج

 دنتسن یآرلافتمرگیدکیاب تاضق دنزرفو
 ار هاگداد یار هاگ داد سیئ دءرغالاب یا و

 قشع ردام لاح,ات : دنکیم تئارق روطنیا

 هدرک تباث شدنژرفپ ,تبست ار شیردام
 دوخ فیلکت هک تسا دنزرفتون كنبا و

 ناردامزا كيمادک دهدب سیخشت و دن ادبار

 درادقلعت واب وهتشادتسود رتشیب اردوخ

 تشونرسب تی هاگداد یار ظاحل نیازآ

 دنآوتیمواو درادرارقلفط تسدرد ردام

 یردامب دراد تسود رتشی هک ارءادک ره

 ,.. دنک باجتتا

 اتسلکنای ۰ :تمنص ریغا ران
 و نب رتهب زا « هدش تم

 هیهقنل رب ددنآ یجداخ یاهشسقهک تسا

 تسدرب ز هثس رثه ود . تسا هدش نمد[ >

 یناملآ«ز رشدو رک و وییلوس«ناهاد

 نیادد یزاب هطساوب هک هدش

 . تسا هدونر اد یسیلگن | هشيپ رتهنی رتهب

 «یسکان ردناکلاد طسوت زین یضاق شقن

 رد هک تسا یسکنآمه وا وهدیدرک یزاب

 یروپمج سید شقن « نوسلب و » كرزب ملیف
 دوبهدومن ًافبا !راکی رما دیقف

 یتالآ ناکشیپ رثهزا زرشدوب لن رک

 یزاب حراخرد ار شیاپملیف رتشیب هک تسا

 دوریلاهو ناتلکناوهن ارفردالثم دنکیم
 تسا هدرگ یزاب یئاپملین زین

 ناتسلگت ارد هک هدشمیسق بلقملیقیل و

 هدشهیپت یجراخ ناکشیپ رنه تک رشاب یلو

 و

 صوصغم ناتسلگنا یمداک [ هزیاج نبرتهب

 / .تساهدیدرک رتاح ادیجراخ ناکشیپ رنه
 1 طسوت ملی یویرانسو یلصا ناتساد

 1 نتمكي زوموهدشهنشون «ماپگنیتب او كج و

 تساروهشم روتیزوسک « كيدواحرجو زا

 ملیفنیانادرک راک وهدننک هیهت < نکلاب لکیام»

 ده نیرتقوذاب هلمجزا یو . دشابیم

 1 لگن ا نادتم

 , دون
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 # شرور ۰ ۰ "

 ووهشم شی رنه ( یفدومید و) ۳
 ملیف تامرهق و بات هاتف ونک مآ قحرا و2 هدرب

 | اماب اما هتشک رخختفم یکنج لادم ۲6 ذخاب ن
 هدننک یم باطخ < هچب >اروا ز

 رنک نیا شودب شود نونک ات دلوت ودب زا هک تسا یسک ملقب هلا
 ٍتسا هدوب وا هنانامرهق یبت دن

 هک یلپوتف »و یئامنیس هلجم

 تساکب رم ۲ یئامثیس تالجم نیر

 ۳۳ را لی نی ناتساد و یناکدنز یارجام راظناهک دوب هتشذگنشرمع زا راپب ءدقم
 ۳ رمآرید رد حددیارب ار < یفرومیدوا > هد دوش ار , نایئاپج هکلب دوخ ناتط مه

 ام هلاسهد راپچ دنک یم عورشروطنبا هلجم ی

 یفوک + تشاذک ناهجب اب (یدوا)هک مدوب

 هدناوخشیا رک یاهمشچ وموصعهم یابیسز

 ۳۱ بد یارب وا هک دشیم

 رک داک یاهداوناخ نایمرد اریز تسا هدش

 ب ارتایالماقاو ابتیمو رعمو ندشدل وتم
 دژاسیم هزرابم یارب هدام۲

 تشادت شب لاس تفه ریت
 لئاسونددو [ مهارف یا رتدید رک روبجمهک
 هعرزم رد شردب یاهراکب شام« ر رما

 اه هبنپ هب ردقن ] موصعم كدوک . دنک كمک

 زاادكاشاخو راوخ ردقن ۲ و تفریمرو

 مک نس دوجو اب هک تخاسیم ادج اپهنآ

 دوب هدشنداعم نا رک راک دنن امش اهتهد

 راک زا تغارف ماگنه تاقوا باغ

 تیحصنمضو دندشيمممج وادرک شیاقفر
 حرشیرگیید ٌیارب اندوخ یاهوزرآكيره

 دیسریم <یددا» هب هک تبون .دندادیم
 زاترس هکتسایا میوزدآ هناگی تفک یم

 ردقچ ۰ .مگنجب مروشک نانمشداب و موشب

 رابک ركياب و مدشیمیچلسلسم رک ادوببوخ
 دننام آر مصخ یاوق زا كنه كي للسم

 !متخب ریم نیم زب تخ رد گ رب ۰
 3 لات۱4 یزوا ماگهنیا رد تشگ زاب» ملیف رد مه وی ةیقح

 نت رتدیدش مود یللملا نیب كنج شتآ دوب كن ات یجاساسم منهج ز ۳

 دوب لمتشم یهجو تباقتسا یورین د
 مداد رطاخب تسرد هک خیدات نیا رد دیاش .دنک یم تیاکح یبدت اب ناوج

 او مزاعناژابرس رامشردوامات دوب نو ۲

 یگد نر رد یفروم ید وا

 روپهت زا هک تسا هدون

 راعتفارپ سابل و دسر تبت هب كنج پیج
 ۱ فری راد ادولپ فتح نی یژابرض

 دزاس شوماخ ین ویماک رب راوستساوعیم یدوا هک ماگنه تا

 ؟ هب رگید نازابرس قافتاب اربو هک دوش ار حیهم و كب رتن آ رب ت

 هک تسا هدرو آرد ریرحت هتشرب یصخش ید درب ناباتشآب ود دناسرب لک یهدنامرف داتس

 ومزاار مرا ودیمآ دتفت وهدرکدوخ ناگیاسه و رد نونکات «ینرومیدواد دلوت ودب زا

 رظ زورماب ات یکدنذ دربن رد هک روطنابم مدقب مدقو شودب شود یشوخان و یشوخ
 اد سدقمفیظومناوتب ماهدوب قفوم و زوریپ ٩۲نادود تاقافتاو تداوح و هدوبوا اپ
 ریو و هداد ماجنا زین نپیمبتمدخ رد اردوخ هشیپرنهنیابارطضاو هغدقدرپ رمع هلاس

 اهنآ كرم هاد نازابناج و دوخناعونمهنوخ ماقتنا . تسا هدوبن هدهاشم نملایآرب اد
 رهاوخ ندیشوپ اب , «مریگبنانشدزا اد یداز  یاضاقتورارصا رثا رپهلاقم ةدنسيون



 بز هتفش هشیب نه

 شنامشچ رد كشا رث ات تدشزا

 هومن یارب یتحهکدومت هدهاحم ,

 دوجو شقباس یناگدنژ رد

 یناک دن زب رکبد هک تفاب ددتهح

 سیددادنیا هقالع تسآ

 نهیم هاررد ودور

 یهام۳ ۰تدمیلطرد راکفا نیا

 رتقن ] ت اد تک رش

 نیایطدد هک دوم تعاججو تتار

 هناخبوت یسب ناوتس ما.قمب لیلت

 یکتج لادم ۲۵ ذخاس و تنا

 نی رثیلاع اهلادم نیا نمض هک تم

 ۶93 ری ددب اکیرم] شنرا یگنج

 راختفا نان

 دید رک ده و دی ات

 ءرگنک فرطزا هک

 ودوب هقباسی الماک
 ااگیرما یماطظن خی دات ردهبن رم,

 یفوم < یفدوم یدوا د

 تعاجش و یک دیزر و و یگشخب .د
 « هتشذگ ناج زا زاب رس

 یارب ادوا هک ت شادن"] رب
 نیا دد ؛دنش لحاوس

 زا و تداشر زاربارثارب ناکامک

 ودیدرک اهنابزدرویدوا مان یک

 جی ءهداتس هکیزن ربلادمدخاب تقابل سا
 یادد.دیدرک لئان دوب شوقنم نآ

 نیرت زی زع زا ت تانج نیح ردید وا هب

 نا یارجام . داد تسد زا اردوخ یاقف

 91 و زا یعیییتخس كنجیط هکدوب ن
 میلتیاضاقتدیفسمچ رب هئارا اب «مسخیاوت

 هک یدوآتسود .دونار شتآ ۲
 یلاحشوخ زا ؛مچ رپ تب ور شحمب دوب یچلسلسم

 یداش زا و دشدنلب للسم

 اب اکم نیشداما .دومن ندیشکداب رفب ع

 .دادناباپ وایناک دن نب لسلسم رابک ر

 شفا یمیمص تسودزیکنا فسا كرم
 یعقب ناوج رسفا هتیسنوردردار ماقتنا

 مضاوم هلباقتم ٌهلمح كياب هک تخاسلمنش

 شتسدزآ هچن ] و دیدرک فرصتم ارن-

 زا ناپک ۱

 ۶ ورش

 نیا ساپ .دیناسرلتقب مصخیاوق زا دم

 ور رب جنب هرانس ناشن ذخاب تدا
 هدوزفاشتاراضتفا دادعت رب و تشک ر

 ٌهظحل نیرتناشخرد و نیرتجبهم

 رد هکد وب یماکنه یدوا یزاب رس ینا

 شوب هدز یاوق زا هتسدکب اب ثكنج
 لیکدت شوب هرز وكناتنیدنچزا هک نمش
 یا وق تساپ رهکی دو ادید رک و رب ورودوب هدش

 ریدرک | هک دومن هدهاشم تشادا ریرون ومسن*

 شناج تمیقب رک | ود و ریم تسد زا تص رف دم
 ینالآ یاپکنأت تالمح زا دیاب هدش مه
 ۱ ۵ ۱ ۱ تیازا ؛ هنک یریک ولب

 ردو دیدرگ دوباک وزابب زپجمهک یاب "

۴ 

 رادیدبیو كنج نایاپ زایپ
 ناتسود و دیهش نا زابرس روگ
 تفردوخ كانح نامز لودقم

 یناملآ یاهکنات كيلش رثا رب هک یلاح
 یتقشم ره اب دیشکیمهناب زواكنانزا شت 7
 یناملآ یاپکتات سر ریت هب اد دوخ دوب

 زا اراهن ] یمامت اک وژاب هل ولک اب وهدیسر

 تسیقب هک هقناس یبیراکادقنیا . درب نیب

 اهدص ناج ظفح واکی رما هناغب ون یزوریپ
 نب رتیلاعهک دیدرکب بسدشمامت زاب رس رفن
 هرگنک راغتفاناشن هب هک کی رما یگنج ناشن

 راعتفا نیا و دوش هدادواب تسا موسوم

 یتاحا رجرثارب . ددرکی وبیصت راب نیتسخن
 هب دوب هدش دراووا ندبب دربن نیازا هک

 لقتشهنارف بونج یاهن اتسدامب زا یکی
 یدوبپب زا سپو دیدرگیرتب اجن آرد و

 تسج تکر شیرگی دددمتمیاهگنچ رد اددجم
 . دیدرک حورجم رگیدراب هسو

 تنج تب رفعوب حلص هتشرف هرخالاب
 ارهناخهار شاشب هنایقابیدواو دش زورب

 هک تشاد لیمیلیخ یلو تفرک شیپرد

 رهاظت نودب و ادصورسیب هناخب شدورو

 هچب و رسمه اب یفروم یدوا
 درادیهفرم و تحا ری دن زدوخ

 بیس ۴۳م رامش

 1 ِ واتس

 زاب رسكي زا هکدوب نکسههنوگچ اما دشاب

 رگا . دیاين لس یلابقتسارالادفد روپشم

 زا هک اد یهوگش اب مسا رم :لابقتسا امش

 یدوایاهب رپشمههک سارا :یلاما فرط

 وادوروماگنه رد دندادیملیکشت !دیفروع

 هتسد رهش دادرپش فرطزا مدقم ریخضر
 عاجش» بقلو تشک دز و

 هب دادرپش فرظ ژا م سازگن درمنب رت

 هداد و اب یلاها مو تاج زا یک دنی امن

 تشپ هب هک دیدرک تساوخ رد یوزا و دش

 ناشپایارب یاهملک دنچ وهدم۲ نوفورکیم
 تباجاار اضاقتنیازبن یدوا . دنک تیحص

 ایشو + تفک رکتشت راهظا زا سپدهدرک
 یلو دیدادبقل سازکندرمنیرت عاجش ارم
 نازاب رسنآ نمزا رتعاجخ میوکب دیابنم
 تبرش هک دندوب یاهتشذکن اجزا ودیشر

 كاخ ددجم رادید زا و دنهیشون تداپش
 < . دنتشک مو رحمهشبه یا رب نهیمسدقع

 یربس یتدمكنج نایاب زا مک مک یراب
 شیاقفرو نم رارصابیدوا هرخالاىأت دش

 زا تشک ز اب و مانب ییاتک نتشون ددص رد

 تكنچمایا تداوح ومیاق و ن هطنم هک «منهج

 باتک شراکنیدنچزا سیو دمآرب دوب وا

 و یندناوخ یتشذک رس و تفای نایاب
 . دیدرگ نآ نارادتسود میدقتنویک ۲ رپ
 راشتنا اب لانشن رتتیا - لاسرویت وب ینابمک
 و میاقو زا هک دیدرک ممصم باتک نيا

 هیهت یجیهم یگنجملیق باتک نیا تاییرج
 ناتسادیقیقح نامرهقب ارن آلوا لرو دنک
 راذک او « یف رومیدوا و دوخ یلعب باتک نیا

 زا تکاب » یثدیدو جیپمملیف .دیامت
 ناجزا واپیراک |دفهرطاخ رکیدراب < منهج

 زد رماهكرزب وبوبحم هشی رنه یاهیکتشذگ
 ناهذا رد اد زورید عاجش وریلدزاب سو
 یتاکدن زنیدز قادوا ربیقروو درک دن
 . دوزنا هلأاس ۲ ناوجنیا

 ناوج یناکدنز زایاهشوک دوبنیا
 و بویحم هتییرثه وهب رجن اب و هدیزرو

 و موصعم هفایقهطساوب هک یاهدومزآ راک

 رد « كنج هپیچ رد ار وا شا هناکدوک
 . «تدوصهچب > یلخاد یکدن زردو دووبلاه

 بقلنبا زا شدوخ اقافتاو دننکیم باطخ

 ۱ تسا دونشخ ویضاررایسب

 ا 



 1 ۱ ولاه
 ۳ ٩ هدننک هیهت تیدج اب هکبا م ۰

 ؛ دوبن رک ذلا قیاس ماتمک

 هکست وردق دنمرنه ثكي رنه یارب

 ره و دنتخانشیم اروا دنته

 فاتکا و فا رطازآ هک دوب همان

 لاهزا اهتآرد هک دیسریم دوو
 دئد وب هدرک ر

 تفای دلوت < یسرجویت » رد سیلاو
 ًاتبست هک دوب هزج دنمراک رفن كي شردپ
 درمهک یتتداما د یطسوتم دم آ رد
 شاهداوناخ یارب یتور و لا مهن وگچیه
 یلیخسیلاویک دن ز تهجنیمهب دراذگت یقاب
 شاعم رارما یتخس و تشذک یم هنارمقف
 , درک یم

 لافتشا لیصحتب لاس۱۷تدم سیلاو
 تشاد یراشرس غ وبن دقوذ نوچو تشاد

 دشيم زئاح ارلوا هبتر دوخ سورد هبلک رد

 هدجیه وا درک توق شردپ هک یتفو

 نفاب لیصحت زا سپلاسنیدنچ «دوب هلاس
 « نوفب رمو هراداردو دیدرگ انشآ فارگلت

 نیا زاو تشک مادختسا یچفارکلت تسب

 اما : دش رتپب یمک وا یکدنز دعب نامز
 تعاسیمرونجم اریو شاهداوناخ خراخم
 ۳ دیابت یک دن ز هن اریقف هک

 تفریم شا هراداب هد اب هک زدرکی
 نابردزا یتقو دومنار شرظن بلج یسالک
 دننکیممادختساار یسک هچاچنی ارد هک دیسرپ

 و ینادرک راک, نونف سالکاجنیا هک دیمهف
 جایتحا یسکب و تساپملیف یک دننک هک

 یلو تفر هداداب سویأم سیلاو ادنرادن
 درک یم رکف ًامنیس ٌةراب رد طقف زور نآ

 هیهتب یبیجعقشعتیلرفطنامهزا ید ارد

 دست قص

۱ 
 (زابب ار اهمایف نیرتیلاع هزورما دوخ راکتشب و

 وخ تفرگ مییصت ۰
 صید وزب یدمیصت
  هلامژآ یلدا رداما

 ب ,دژادنا قیوعتب

 وخ لوصحم نیل وا
 رو یداید یادص و

 :دب یدایژز ترهش و

 کف لاه

 ًهلیسوب سیلاوژورنامه؛ تشاد یکدننک

 این رفیلاک رد هک شا هدع یاه شرافس

 .دشیئامنیس تامدخدراو درک یمیگدت ز

 روپهشمنان ادرک راک زا یکیدزت سیلاو

 «درالیم» یاق] صخش نیا , دش نویسناپ
 ودوب ین ادرک راک و ملیف صصختم و تشادمان

 درک اب ینادرک راک .میلعت یارب یسالک وا
 زاو هدرمش منتفم ار تصرف زین سیلاو و
 هک یقوقح. دومن یم هدافتسا اه سالک نآ

 یدو زیدرک یمتفایردسالک نیا زا سیلاو
 دادیناماسو رس شاهداوناخو وا یکدنزب
 فرطب و درک كرت ار این رفیلاک_سیلاو و
 . دشراپسهر دوویلاه لامش

 تام ول درک یمیعس هک لاحنامه رد
 دربیالاب یگدننک هیهت نف درومرد اردوخ

 شپجوتبلج دیارجزا یکیلالعا زود كي
 یناپمک بوضب ًارون سیلاو دومن اد

 اجن [ ردو درکتکرح < رن دو ناددارپ »
 سیلا ولاههعقاویازادعب . دشراک لوفشم



 بک دو ویل اهرد حاضیفر

 برد :امنیس فو رعم 9 ف نیا شیب

 بت تسس اهگت جات تی

 ناب انینامیم سلجم
 ۱۱ دشدازردام تخل ودرو] ندریب اددوخ یاپسابل مامت

 هردخم داوم ندیشک مرجب هام ود هکیا هشءپ رنه ؛ «ماچیم تربار » هراب رد یداعریغهملک دن

 بصعتمیاه رتخدربب یا هدعاک

 هک دن اهداد یلاپما

 یود هدایز و یفالخا هداج
 لاک زاتس ندش هنهرب و ,

 هژرابم و تفلاخم ًادج

 «ژرابمب نویناحورو اسیلک كنم.

 دوخیاپ هک یناسک هیلعرب یمیسور

 رت زا ددهدرقمیاهل ومدوف و تار

 لاثم و هنومن .دز دنهاوخ ت

 نراج هک ت سا ننکرب دب

 هططخت و هدیب وک ار دن

 هدرب وا زامهیمانیتح زورما

 اکب رما رد هکنیااب تسا هپج نم

 دنتسه رابو دنب یبیدایز هزادنا ۱
 هک تسا هدعن هدهاشم تونکاا ن

 هدش دازردام تخل اپملیف ر

 بحاصراظنارد ارندب یابی ژیاه یکتسج

 هشنارف ددهکبت روصرد دهد رارت ,

 رونو دحب راک نیا دوس ایلاتبا

 کیرما دننام زین ناتسلگنا رد )تسا میبا

 ناعذآ دیابیلو( دن اهدرک نغدقاررم

 ناه رد شف وحو شیمبت لصا درک

 یلجت الماک زین روک ذم مم

 ۳ دوویلاهاریز

 ترم نیر
 تار او ین

 نماد رد زوس
 1 ول و هدنادور
 یدنچ تاحاضتفامغ

 ) تسا هدش بک

 دون درط دوخ ءا

 هک دوب لبق لاس د

 لحم رد ار ناشب

 یاه راگیسندیشکب +
 هدامع ونخب )< ات اوهی

 ۳ و تسیا ۰
 كي رحتهداملا قوف ارنا

 ودتدماروا وهتفاب تشاد لافتشا (
 نادنز ایوک یلو دندادیاج نادن زرد **
 دوبنت حالصاا روا فرحنمو هدر"

 یرگید تشز راکب ۱۵۳ لاس د: ِب
 سد دز

 ۴ع۳نرامش

 نیب ۲ یئارجام زا سکعود
 نومیس و « ماچیم تربار »

 و هدش ثداح«| ولیس

 درک اپ یناغوغ
 3 روت

 ...تسا هدروآ الاب رگید حاضتفا دنچ و هتفر نادن زب
 نا رهش ۱۹۵۳ لاویتسف رد هکن ۲ حیضوت
 نومیس و مانیا هلاح تس دیدج هراتس

 رد دوخ ثرهش و یقرت یارب هک «اولیس

 هتفرورت وم تلب رم ولو راک نیت رامهک یهار

 داهنمدقدندوب هتفرکو کین سب یجیات و
 دنب هنیسدل | رج ناساکع و ني ربخملب اقم ردینعی

 هتسگ مهزا؛دوب هتسب لش ًادمع هک ار دوخ

 دز یاپناتسپ و

 رد هک ماچیم تربار.دراذگ نادنسپ ابیز
 تظافحیارب تشادرارق اولیس نومیسرانک

 دوخ تسداب روب زم هراتس هنهرب هنیس

 هراتس بیکرت شوخ و كنشق یاهناتسپ
 ناساکع. تفرک تکنچ ودمکحم ارروب زم

 و هتشادرب یئاهسکع هرظنم نیا ژا ًاروف
 اکیرمآ رد روب زمیاه سکعو هنخاس رهتنم

 ماچیم ترباد هجوز و درکاب رب یئافوغ
 لادج و عازن دوخ رهوش اب هدشینابصع
 دورمو تشذگ ی تدم . ,تخادنا ها رب یتخس

 یشومارف تسدب زین ار هیضق نیا نامز

 ترباژ ۱۹۵۵ لاسدد هکنیا ات درس

 رهالت < یچراکشبشو مانب یملیف رد ماچیم
 ربزهشیپ رثه روب زم ملیف نادرک راک, دش
 مامتازاسپ . دوب« نتنال زلراچ»و تسد

 هیهت < یچ راکش شه ملیف
 راغتفاب یتفایض ملیف هدننک

 روب زمملسیف ناتکیزاب هیلک
 زا ,رت ريد ماچیم تربارداد

 لقمیال تسم نیوعدم هیلک
 ین امهیم هب یکسب و رطب كياب
 هزات ماش دشدزاو رو زم

 ناکدید ضرعمرد ار شی

 ترباد هک دوب هدش فرص

 و بیجع لمس تسد ماجییم

 ردو دزینهوع ةداعلا قوغ

 هدم] رد هقدح زا نادشجولج

 ؛ ناپیم درم ونژنت تب

 اد دوخ یاهسابل كياکی

 - .تعل اب ارس هدروآ[ رد

 زد ندیصق رب ع و رشدا زردام
 ! هدومن قاطا رود

 ودتیلأع شیب رته نآ « نتفال رلراچ
 + .تشادن یا «رظنمننچ ندید تفاط هک

 : دیشک دایرف یئاو]رف تیئابمعو معخ اب
 هدیشوب اد تیاهسابل ورب نمحا فیثکدرمو

 (۳۸ هحفصرد هیقب)

 سا

۹ 



 8۵ ره دامنس

 امات دیراد لاسدزج یک گرا
 دامن

 ۶9۲# 2 دیدنس یمار ناشر عمق ۱

 ۳ رندراگ او آ ووناگنم انا وایس ناهج نا راتس ۱
 رب

 کت
22 

 نایم ر
 شیب دن راد تیپ وبحم ناربا رد همه زا مث

 نایب ره اد ات حرم یماندددزوو را ۹" 3

 ۲ تلقا هوزک نیا توبحم ۰ ۲ هرق یاینفق

 ۴ 7 

 فلدتاد) و(با رک رتساب) و 18۳۳2 تاتو ۳

 (وتسکشل ثرب) و (نورءاک دو رو (تاعم نمزبوس ۰ هدنب درم ام هج و

 13 پملیف هنوگشیا دنتسهدتقالعو دنشابیم  اننشدنتسه دل و 1

 «راخا» لاثماموسهج ردیاه انسرد هه دو داد و

 بونج یاهامنیس و «یلمو و مندستو و دوب» و «یدراهولرولد نوح" ناکعس

 تسود هک ردقج رهدنن | وتب مهات دننس رهش دن رم یرفاو تل م ولتساک ل و 1

 زد تیعض و زا مه ودنشکس توس وداب رفد

 دن رپب تذل اه ًانیسنب

 لاس ۱۵نساتناک دوک

 زادف رط هثیمه (رتخد)

 ملیف سرقاب وربءاوخاوهو

 صقررسارس لاکب زوم یاه
 < یتشک رگنل و ظن زا و۲ و

 یسشود» و < رپشرد > و

 کای یاپملیقزا ودنشابیم « وع ادب 7

 < هدب رب كن ر رب » رب ظن یدمک

 هریزج»رد لولپ » ور

 مه رب ورمغ و «نامک و

 ثال زین < یرباک

 هقالعمن ربیم یزفاو

 تزومیاهملبق اهن آ
 لصا نیاید دلاکب
 نینحنیاددهک تس

 عامتچاملعم نیرتهب
 امتبس ناشدوخ رظظنب

 لیلد نیاب و تسا
 ار اهملبف هنوکنپا
 هک دن راد تسود

 . یاشامت اب دنناوتب



 و (نلیاج یلراج ) و (یلنابوب و) ابن 7
 دنعاس (ودناربنول رام)و (وناگنم ۱ وایس)و (نوسام زی )» (رل ونسدوا)

 و لاکس روم یزتناک یاپملیف رادف رط دنراد ل قراو الان ااس ۴۳۵زآ هکشاز

 و دن و ریم ین رذک تقو و حبرغ
 2" ی

 ناشدب (رتسکنل ترب) و (وناکسان اولیس)
 دب اف

 هدش رک ذرامآ نبا قبط یلک دو
 زابع دندتسبیم اهملیف ریاس | شیب ووشک با ز و رهامد رم هک ایم اهملیف
 اف ویدمک

 یاهمل#.ز
 اه ربق و یخ رات یاهملیف «یزتن

 ۱۱ . حرفم یاهلگیزوم .یئانج ویسیلپ یاببلیف ۷ یرنه و یعامتجا قیح یاپمارد
 ون ملبفع ونکب یفنم و هقبط ره

 ین

 هتب

 ی
 مشوخ ناکشیب رنه یضع زا و ددنسب ی

 رثد راک ا وا
 ۱ ۱ ۳۵م اهنآ نس هک

 یاپملیف رادف رط رتشب
 یاب و ر» نوچیدمک و
 یابسلت و «هدیرب كن رر

 و « یودورب هیقن > یحب رف
 یاپملیف و < ریبک یژو راک » و
 <« دادین یرته داح و و همولاس

 نیا بوبحم ناک راتس ون ۱ اک را 3
 و (لد راک

 کرالک )و( وتاکنم اناولبس) و (

 نی د ام و( ۷

 نسا هک دنشابیم ( رندر ]
 دن زاواهن اب تبسن ید

 دنرادالاببلاس ۳ 4 ارادالابب اس ۳۵ زا هکباا
 - ملیف دنقالع و ناتشم تف و همه

 موس خش > یقال
 و« سوهمانب یلاومارت »و

 زد

 یاهسوع > یخب رانیاپمن+ +

 یگشجیاهمایف و «رهناوبآ
 هتفکات اتض و دنشابیم «

 « تشبهب هب تشک ژاب

9 » 

 رمیص#

 دزد » و« نی ربشیاب و رو یاب
 دو رییمیرفاوتذل زبن 4

 یتتشاد تسود و بوبحمنا ۹

 ۴ع۳ورابش

 یامتیسهنشاب هک یا هلحم ره لها زیت و دب دم
 فرخ زم اب بوح هکس ول وا رد وخ تابدرت

 . ددنسب یمدشاب

 رولیت تبازیلا یاهملین زارتشی هزو رمآ هک ی لاپملیف
 لابقتسا نآ زا مدرم و دراد یرتشمرگید

 یلاکب رمآیاهملیفتسخن هحرد رد دننکیم

 یسلگنا ویوسنا رف یاهملیفدعب وینایلاتیا و
 . دشابیم یکیرزکم و یبرعو

 نلاح هکد شروآد اب یتسباب هبناخ رد

 یژاب مدرمنایمردآریمهمشقن زین اهامنیس
 دشاب رتءزیکاپ و رتمظنم ردن ره و دنکبم

 امن بت مدم ودنکسم هچ و بلج رتشس

 ۱ هج و دیامتیسنلاس ٩۷ نارپت رد ,.دن و ربع

 رتپب هبه زااتسهدزا ودنیآ نمد راد دوج و

 انابدوسک رامتسسللجمنلاس ود رتظنم و

 و بیت ت ومطن ان ومن_یلک روطب هک تس

 و یامه یاهامنیس دم و دنتسهیک رز پااب

 و ناریا و لابود و لیورتم و لاتسیرک

 هجرد ردو نارهت و حان و كراب و كابام

 ژربلا یامتیس لذنیمو فیثک نلاس رخ

 دشابیم

 هرم ناگشیپرتم نایمرد یلک رولطب

 وب دو و) و (رتسکتل ترب) رضاحلاح رد

 نارگیدژا شی (دولبتتربادژو ( نامساک
 دن زانتیب وبحم نا ربا رد

 قارادنمض نز ناکر اتس نایم رد

 تسازیلا) و( رند راک ری آ) و(وتاکشمان اولیسو

 ۱ تسا نیریاس زارتسی( رولیت



 لا ویتسف 1 ۱

 سب وتساهد و

 نیا ددیئاپتی اعفایئد فلتخمیاه روشک رد 7 1

 درثیم ماج تسن گرم

 یعس 2 ن _ِ#

 رظطنسدرومنیا رد ین اع ب مثکب

 نهم 1 وص ۷
 9 یی

 هدوب موسرم میدق ویس

 دشیمهدادیزل اوج ناکدن زاوت نیرتدنمرنه

 لاوبتسنف یکی اهنآ
3 

 یرخید و ن
 دوب تب وریاب

 تموکح نادودرب

 نیل دایارب ایلاتبا رد نیل وسوم -شیامنر راب

 رنه یللملانب هاگشیامن» ماتب یهاک
 دیدرک لیکشت زین و. رهشرد

 لاس ودره رما ودب رد هاگشیادن نپ

 یلو دیدرکیم لیکشت رابکب روط افدج

 لاسرد ینب ریخارب
 (ناک »رهشردیا هنأایلاس

 زا یکی هزورما هک دبدرگداچیا هنارق

 بوصم ناپچ یاهلاویتف نیر روهشم
 لاویتشف نیا رد هک یئاهنواضق و ددرگیم
 ماجنا شیامندروم یاهملینیود یللملانیب

 لفاصم هیلک هجوت و لوبق دروم دوشیم
 .دشابیم ناهج یئامنیس ویرنه

 «ناک لاوبتسف سیساتولیکشت زا دعب

 ۷۴ جو 9+ زن

 ۱۳ لا وی

 ریاوایتد ردهک هجن ۲ نی

 نا ربا وناحرد هدش,

 هنیسو هب طوب رم هلاقم نمض هک د
 «دنسریم زی زعناک شن |اوخ رظعالبذ هک

 مماجم هبتبث اب ونیعم یاغشا ابدار

 یاپتیلاعف ه وکنبایفرعم رطاخب اف
 رد هکیناسک ریاس و ناکدنناوخ

 ۰ دریکیمماجن ان
 ةژاغمدمحا

 و دما لس هنیمز ناهج یاهروشک بلغ

 هزورما و دن دهش مد قشس ومع

 لیکشت ایند رد هک یلامتیس یاهلاوبتف

 ریز رتب ددادیللملا نی تیمها و ددرکلیم

 رد هک ناک یلامنیس لا ویتسش
 هداملانراخ تسهاو هدیدرک لیکشت هنارف

 هک ایند یاهروثک هیلک و دراد یناهج
 نودب دن رادیئامنیس هجوتلیاق تالوصحم

 . دنیوجیم تک رشنآ
 الاتبا رد زیلو ینامنیسل |!ویتق

 هج ردرد وتسا ناهجیاهلا ویتسف نیل وازا هک

 .درادرا رق تیمهآ مود

 یراویوولراک یئامنیسلاویتف
 اب رب یک ولسوکچ یوشک رد رابکی یلاسهک
 . تزکتم

 لروبنیدا یئامنیس لاویتف
 رد دنتسم هانوک یاپملیف طقف هک ناتسلگن |
 تكروبنیدارهشرد .دوشیم هدادشیامن اجن ۲

 یزذودودوب دوج ومیقیسوم لا ویتسف زین قباسزا
 لا ویتسف هک داتفا سوهب رهشنیا بولک هنیس
 نوچ و دیامن داذگ رباجن ۲ ردزین یئامنیم
 یاپلا ویتف رب اس هب اش شدب دج راک تسا وخیم

 رد هک تفرک میمصت اذل دشابن دوجوم
 دنتم و هات وکیاپملیف طقفدوخ لاویتسف

 5 دهدشی امار

 هنارف بیتنآ یلامنیس لاویتسف
 یللملا نیب نویسا ردف » فرط زا هک
 صاصتخا و ددرگیملیکشت < مایتدانسا

 . درادیشب ران و یرنه یاپملیف شیامنب
 ددرگیملیکشت یک رزب نادیم ردبیتن آ لاوینسف
 هدرپ نوپساردف فرط رادابکب هنابلاس و
 ثادحااجن [ردملیف شیامن هاگتسد و امن

 ممتخادزپاپ ناکهننک تک رشد ددرگیم
 دورود قح «ككزا رف ۱۰» طقف یی یل زج
 یاهیلدنص هک دنتسه روبجم و هتشادارنآ دیمب
 . دنشاب هتشاد هارمهزین اردوخ

 ناوتیم هک یمهم یاهلاویتف رکید
 ۱ , زادنت راپعدرب مان اهن آژا

 رد ءاتتس



 وم هتطت
 < یدع )ثممه بوکس هسو ملبت

 و هشنهاوخ شومارف اههر
 ؛یمیدق دودحم وكنت یا

 .تف رک دشها وخ رب ردار ملیف تك رحتم

 ناضت «هقرخ >ملیف كرزب تیقف و
 یی شیبرد هژادناهچ ات هدعن

 ضرعرد < هق رخو دنا هتفر اطخ

 سلاخدوس دالدن ویلیم تس ی
 2دن راد متسیب نرق سکوف

 ۱3۳ امتیس
 ۸۱ و واکب رمارد امنیس ۷

 ۶ ه رب

 یاربار: وخ نلاساکی رما

 هدام ]بوکس امنیس دبدج یاهم

 هزیاج او هلونا ز لب راد
 یاهملیف عادبا یارب هک ی راکسا

 تسا هتفرگ پوکس امنیس
 هرذ و ضیرع هدرب میطعتیفف ومنیادن دوض
 دادعت رب مک مک هک دشتعاب < كیق رومان 7 » نب

 هکب روطب دوشهد و زفا پ وکسامنیسیاهنلاس
 نیاابامتیس ؟ه۱۵ ۰ ابند مات رد نوتکا
 تاراپظا قبط و دنشاب یم زهحم هتبرط
 یناپکل ماعریدم «یاروکسایو رییساو
 نایاباتهک دور یمراظت۱ «متسیب نرق سک وف

 ۳۲۰۰۰ هب اهامنیس نیا داده یراج لاس

 , دس رب ددع

 رکذتح هتشذگ تالاقمردهک روطناىم

 س و رییس
 نیا هج وتم

 ع زا یردادرب هرهب زابنم

 كيف ر ومات 7

 متسبس نیا تیقفوس هد یهنوچو,هفن دومن
 وارق ناسه دندوب هاگ ۲ الماک دیدج
 قسنیتزک .دوضورب هک هندزک رکذ داد
 4پوکساشس »و ناوتع و مسا زا درادن
 تساتم رونات ۲ یاهیسدع یت راجتمان هک
 یبت رک دور, یسصدع. دوو لصب هداقتسا
 ی پث سصعتم <« لیاأ وس نرو ال .دعسوت

 و درک اد یتاریشث و شدوری+ سک وف
 دم رددبدح ترووصیدو زب

 رب و

 ناونع

 اتسناوتیمت نوچ <«ن
 دنکب

 وتاب هتسو مان هنارف ردار هقب رط نیمه

 ةتسا «بوکسامتیس»و

 هلیس وب مه یملیف :دیکبو دناوخ « تیمار

 تقیقح رد كپما روناب هنیس» .هش هیهت نآ

 رظن روظنم هک تسا یبوکس امتیسناس
 بسک ادیهج هک ووطب ودوب نیت رک روسف ورپ
 «كیبایر > یتاپک ۰ مياهدرک عالطا

 (۲7 هحفصرد هبقب])



 لقبصو دن ذاسب ارو وتس اب هک

 و دنهد یا رب یصاخ طلا رش و مملعت تحت ر

 هلاقمنیا رد.دنیامن هدام[ میحصیر و راب

 ره هل روپشم

 ی وصحم رب ی
 هدیش وب یدحا رب

 و ابنیسرنم ةراب
 زاكتبا هک | تلعا

 
 درذکیم دنمج را

 ییدد ۰ رد أ

 وبا 7 یو 7 یدمک رنهنم رظنب -نیلباج یلراج

 میصت نم هن یتفد اربز قیعتسا یسرد

 ۴ و
 مدرک رکف مدرن دراو یدمک هتشررد متف رک

 زا یاس توت تیرپه تسک
 و یک رضسم ندرک هشیپ هار ه ندرک هقبب هار

 یاهندهاجم زاسپ اما تس

 یهابتشابکت رم هک مدیس رهنکن نیاب ن

 یدمک هشیب رنهاربزما هد
 توگتس رداف دوخ رثه لباقمر

 ةادمتسا دنااوقیمل رگید فرط زا و تسیت

 هارد نیادد هکنپا رکم دهد زور

 رشمپعهمه زاو دب امن

 وتروص تاک رج هجب

 دباش دیدنخیم اه تعاس وا یاپ و تسد
 یکتفلد ارواودنشاب هتشادن یورذهپ نامی
 ۳۳ تسا یتیمقاونیا اما دن ادب تاقلاب

 یدنک «قیمع تسا یسردو ملعیدمک ینعی
 جی ددجمب نینچمهد بپ رف و بیچع تسپ ره

 رد نتفدورف یارپ و تعاس دننام قیفدد

 ۱۱۹ص

 تب زیل اهکام» ملیف زا یا هنحص رد «۵ ران ربا راس»

 اراپسرد نب رتلکشم یناسنا یاه تصخش

 یمدآ طقف یدک ٌةشنب شه اربژ دها وغیم

 و دنمرنه تسیناسنا وا هکلب تی دلقم

 مدرم یارب تسا یفطاوع ژا ولمم شیلق

 ناشدوخ زا رتهب اراپن آ یلیعت تالکشم هک

 یا هتشرجیه منک یمن رکف نم دنک یم كرد

 باجیا یدمک ُةادناب یکشیپ رثه نونفزا

 .دیامن اد یناسنا یاهتیصذش رد هعلاطم

 رارف دوخ حورو دوخ اب راکب عورش زا

 مکسبک و منادیمهک هچن]هب هک متفاذک
 زیچ ره قیرطنیدب و منک هفاشا زوررم
 یدمک رظن هطقن زا مدرک یم ادیب هک یاهزات

 رتشیب هادنیا رد ردق ره و متفریمورف نآآ رد

 زورب رتشی مدرم ندنادنخ رد مدنک ناج

 نیا «هب رجت یدامتم یابلاسیطردو مدش

 هک ما هدرک باغتنا دوخ یارب اد رامش

 نم 4 !تسارتیدج یدژارت رهزا یدمک
 زا اراه تیصخش هک منک ی م یعس هثبمه

 رثکا و مروایب دوجوب ناشدوخ یکدنز

 یلاه ژانوسرپ لابندب منک یم یمستات «ا

 نا رد انابحا و مدرگب منکیم لیخت هک

 هک موشیم ی رکید تیصعقشاب فداصم هار

 ماست تفوئ"آ دراد یصوصخب یگ ات میارب

 تیصخشنیا یوررب اردوخ ششوک +یمس

 موریم وا لابندب ردقن ۲ و منک یه زک نمتم

 و دروخ مو دپاوغیسم دوطچ مربب یبات

 رطاخبو ددنخبم ارچ هرخالاب و دشوپيم
 سبیقعت دیو ردقن ۲ و دنک یم هب رک زیچ هچ

 دوش نبزایاج نمد یو تیضعتش ان منک ی
 .ملکیم عورشاردوخ لدهک تسا تقون ۲و

 تببپا هشیپ ره نمل وا -درات رباراس

 دنلب یادصاب ناتسرب هنهک دی ات هیلع رب هک

 . هگلب تب ماهلا یکشیپ رثه:تلک دوخ
2 

۳ 

1 

 ۱۳۳ هرم
27 

 تسا یسرد

 ٌهراب رد یو

 تری ننرتمیم
 بلاع تالیصحت

 یکش هن وکچیه
 قلاخدوخیارب

 نه كب



 0 امنیسا حیران
 و

۱ 
 زا« ]رشومو و عفاب هک و رد . ميزلاساپ ]0 ۱ ۰ 1

 "و. اکن رما یقاپنبس خب ران

9 
 ةدهع زا هک یسک الت ث

 او تسراسف > روا

 رکفب صالک ود تان

 هدافادوهنیاد > ملبن

 نب رثک درب 9 ن

 هیهت و رکن هاسكي زا ی
 نانک راک همه

 دن دیشکیم تمحز ملبف یب وخ ی

 وب دوتسا هب ٩ تعاساههبس نباباج

 ی وخدد درک ی م رکف اد ينا
 ناو رک رک و سالنگ ودب د راد

 3رورک ورم هم «ناودنلآد

 ران نیل وا یارب < یربب سالاد
 دوب هتف رک هدهمب كرزب لدكب ملین

 لتقت ۲ ره وشرطاب درواکبب یرد
 . درک یزاب ار بل

 نادنخا وک هلذب هوب یدرم

 ار دوخ یراکی.+ تان وامانو را
 هثف رمهب و د یو ,دیل | رذک یمیزاب 2

 یقشع ياههنحصزا و دوبن ید
 یلاشآان سعش هجنانچد دم ] یی

 نامایل و دشیم تعحاران ۰ دوب هنح#

 زا و دنکب للود دوب مزال هل ی
 تآد فرطنباب ترامع ماپ و راوی ۰
 ۶ ۶ ره هکدوب تنرنآ ۰ ۳

 رد

 لو
 تسچهب تحار لد اب و »

 . تخادرپیم زبخو

 ادیم هار هنحص

 بوبحس ناسرپقرا

 ملیف .دوب ایند مدرم رپاس و اپیلاکی رمآ
 لثودش وربود تیفلوماب مدوهنبد>
 «رادکشفت هسو لیبق زا وا یاهملبف ریاس
 هززو:«وروزو,4 شوپهاپس نان زهاد»
 نویلبم « هطیلح نز ندرک مادو ۰ < دادفب
 + درک وابیصن هدافتسا زالد اه

 مدرک گر اریالک ود نم دعب یتدم
 مدانلاءارب ایلد رود < ویتللاوو لابندب و
 اکبرماهب هزا.؛ود ۱٩۲۳ لاسرد یتقد

 دابژ نم رد یلادرگ دا لیم ؛ منشک زاب
 تسد یرگید راقب متساوخیما و دوب هدش
 ابیرامهر «نولک و یوبدوتسا اذل من زب
 سالگ ود

 متخاد رب اپملیف ین ادرگ راکب ومدرک كرت ار

 درک توف سال" ود هک ۳٩ لاسات یلو
 هاگ ومیدوب یمیسم تسود نگیدکی اب ام
 مثف رم وا ندید هب یماک

 دووبلاع رود اهوسارف

 ۶ - ۱٩۹۲۲

 نادنم رثه زا هدمکپ ۱۹۲۳ لاسرد

 + ون وناک و د سیروم هلیجنم هضا رف یئاهنیس
 هراو تیاسفال هردنآ و ناتسنوک سکام

 تیههشنب رتسپمدعب هامدنچ , .دندشد و ویلاه

 لراش> یی هسنارق نامرت ]فو رعمویرته
 دوصتم و داهن مدق دوبل اهب < رونشو رود

 كلي دعب یتدم , هوب تنوماراب یلاپیک رد
 فزوژ» مانب فرح مک ومادن ارغال كناوچ
 نیهاه دمب و دشد وویلاهد را و « كربب رتسا

 دوویلاهنان درک راک نب رتسهم زاناب زیب دآ
 هراو یجراغ یلهدعهک تفوره . دیدرک

 یلابتف ابض ابنآ راغتفاب « دادیم دو وبلام

 هاخردبلقا هکاهتنایشنباردو دهیم اب رپ

 عچار ۱ هبدرگیم دقعنم روفشورودلراش
 .مدرم ,يکدنز ردنآ شقن و اثیس تیىهاپ

 هوب دارف درفشورود لراش . دشیم تب

 تک ر ش < یرکن هلوپ و قاقناب یهلبف ددیدورب
1 ۲ 3 

  ششوخ هابز دروبلام 1
 تاوماراب رد ملیف كي هکتیا

  شلد «درکی ژاب لاسرورن
 زا سو و دم آبسن

 ابک

 لجن [ ووفشو ریل هدهلابقتسا بوخ یلیخیو
 ی رما رفس مزعهزاپ ود ودیدرگن یهدناممع
 هشیمراگ نام دوویلاه ددیورگا , درگاد
 ناگشیپ رشهنی رتک درب و نی رتب وبحم ژا اعلسم
 یفالخا هک هدیانهچ اما دیدرگیم دووپلاع
 ملیفددیزاب زا سپو تشاد جنردوز ودن
 دود . بپلیسپس را «نام رفهدد نوچیلاع

 «یراتق رگ > ملیق+ود هفن و < نمدرم» دلیم
 ار شطب ارش و هشدب اهوپدوتسا ابیردقب
 وا اب :وووبن رضاح سکنچیه هک درک لیگنس
 دزاس دقشیدادارق

 دراو زن ون هدیسپ روم نامزنپمه رد
 درب م تنسكامومادضتساپ ودشد و ویلاه
 یزاب تیافالءدعن ] اباد < یبلپ رن> ملیفردو
 نیا دد یزاب زا دعب تیافالدردن ۲ . ةرک
 , هوسنت حاودزا ناتسن وک سکام اب ملی

 دمب ودرگ هیهن شد وخ هیام رب ملبف كی سبح
 دووبلاهب رگیدودرک تمی زعهسنا رف بوصب
 ۱۹۳۰ لاسرد «دشرادبلبا یتدمهکنیا .ددوفکیبیرم شناهجولو سکشب رف زاپمهنانسد وک ی کام . هوش تمجارم

 . «نامرفهد », مایف زا یاهنحص
 سکام ۱۹4 لاسرد . تشک زاب سبداب
  یسوصخ یلامییاوه هاکسب كيرد ناتسا وک
 .هدش مادهتسا یشیامزآ یاهاسیپ اوهنابلخ
 هک دوب اهشیامزآ نیسهزا یکییطرد ودوب

 ,دش هتک _«ونیثنلا و >(ینیشناج, رهشنب اب یوترفاسزا
 ک دینرهساج نامژ نه رد

 :یکدنز هووبلاعرد دوب لاسهدجم
 اواو دومن تک رش دو ویلاهملیفنب دنچ رد

 هک ,تشادمان «سب دابیاهبش> اهیلیفنبا
 . «دالع ,متشادهدهمب یلغادمملبف نبا ردمهنم
 : یرگید ناک داتسملیفنبا دد ! یو رب

 كبو «هدودآ هن دو ۲ «نرگلتول»
 اد تک رش فل راک سپ وب ما راک هژات
 دوب لقناس درفلآ گرزب ملیفنیل وا نپا

 .دوب هتخاس یگدزب ملبفچبم نآزا لب "
 تکر شاب متساوغیمنمنام)نبآ رد
 لتناح هرفل ۲ یسا ومدنب دادرا رف



 هب ۸ مبزادریم ۸ مس هزامش ۰ هقرخاو حر
 ميزژادرببم نآ یفرع زا ارد < هق رخ

 بت وکسامنسستر وص هیهت هتبلا و هدشهبب 3 4 ۰
 ۱ ره و

 رتک درب یکب طسوت « هفرخو ملف ناتس
۶ 

۳ 

 شراکن خیداتزا و
 یابیز ناتسادنیا د

 (رنومیسنیج) انایدسسنرپ و (نترابدراچب )ویلا سولسرام

0 ۳ 

 رچیمروتکیو) سوپ رتمید

 ِ ۱۸ هحفص ین
"ِ 

 دناهدراذگ شورفضرعمب اهشورفهدربرازاب ردار (

 زا رالد رازه و۰۰ بیرق
 سکب ۱دنآ زاینما و درک

 ۱۹۵۳ لاسلیاوا
 2و هیهن لوفشم یناهنب روطب
 زا یمان زونم ودوب دوخ
 ۱[ نیتته رد . دوب هدیس رن
 ناتساد و < سار
 لک وف یاهملیف هببت
 !زکلت !رفاب هلصاف الب
 ۰ |ربمایف د: هچ هقب رط
 ازایتماهک : درک تساوخ رد
 راذکاویوب ار
 "هشرارقیلو درک
 دن یرادربملق

 : هرخالاب
 ۰ تقر نی دود
 2 دنش ی راد ربملیف یاه

 تم را رخ دا



 ؛ دتفایم شگنچب حیم ترضع 6هقرخ هکشیا
 دبازگیم هی هج کو دیانتیمیح ور

 تسا هدشرپن دراوالوگیلاک نازابرسابیحیسمالغ تاجنیا ارب ویلا سولسرام زا دعب ی

 بسی



 1 بج" توجرت یرایب تهاشاب ار ملف ؟ یار ۴
 < تیکلامویاعدا هک نم ءارق رضارد اصوصخم ناندوخ ع ِ 3

 یو یاهرهشیاههارنیود ناز تا 11 ی تک ۳
 ی ۶ سیو ی وش اههاکتیا یورودو ّ _ت ۳

 : 9 3 72 3 ک اه تام

 ِ و تو زارع . تسا هنشاصاح مانع
 ۱9 و رفعارب ۰ خور نیا زا مایق یلصا ناتساد منا :یای الت رد هاو ۰

 ازتع ریظم هکار تالیامت؛اهق و .تداسح.نیدع یک دتزردوم هقاقان«تسا رد ح 2 جی

 سما ره یتسود غاوت تلاساعفو 1 ۳
4 ِ 
 یکتا و

 < هتسج رب وتاقبط رد هک

# 
 اپ ابو دهدن

 اچ هرارف ما یزر ۳ دنراد رارف عاتجا «قوت

 ریعیاهحهدتس یمت | دهیزیجرت ولح دوخ

 ف زاتسا یتدرکت وواب تعس ناغب 

 د وشیم هلحم مهاپمد ۲ نب ان ناوج نم

 ناگیداش و معرد دنکیم یک دن ز اهت ان 2 ۲

 ن د یلهتاق قاشیارب یریهد لاحنیعردو هتشک تیر ۲ تسه مه نکس و دشاب هتشاد و
 تسا نکمع هک

 زا هک یرداموردپ ًاتقح و هتشاد تیقاو زا هک یردامورس اتع ۰
 ۳ 29 اتم اب رب وا هزادا هبیح ۲۳ دناووا قاععتاف دا مون

 یعطقو دزادن یرکیدزیچ

 یاه هتبطمهژایاهدعنایم رد وایاج هک ت س
 ریقق یاهمد۲اههتبط ميهنیا .تسا شدوح
 راک رد ؛ریشنو رب هکدنتسه یزیج ۳

 دوخ یارب یاهبارخ نیمزررد:نه۲ دعخ

 لمفنیا ذاوهراب نه ] و لج رلقاک زادقم

 سس ۳۴هحفص بس



 هدنب ] همان رب

 انایه ین - ی ر اهشیمس

 (؟ تسیک للتاق)
۷ ۲۳۶ ,۱ 

 هنداح ریو نیرتجیهم
 لاس یسلب ملیف شرت

 هک یباذج تاتساد

 نیرخ آ ۷ اد یچاشامت
 دوخ لابندب قیاقد

 دل رت ر وهم

 یاهتامر هدنسب و

 اکی رما سلب

 ((نیلییسا یکم

 زا زواجتم هوش دتشاک

۰ ۰ _ 4 

 تساهتفر یورهص دا

۶ ۶ 
 ك) رتشاب

 ( رماه كيام) لر رد تویلا فیب
 ( تولداش ) ) .ر لساک یکب
 (ذربماچتاب) ا) ر)لرتسافنوتس ر:

 ۴۳ رابش



 دنل وغشم رامق ار «اهزوتایدالک و سویرتسیدو رین یآ

 رن روترآ د.دننک افتکا نیاابكيوناتساا زاب رابتک رشابار < كيروام داددنه اوخ ناشت

 اج كيف رومان ۲ یسسع .دومندهاوخ هبهت متسیس ِح ۱ ۱

 یود ناوتیم نآ هلیسوب < اسد و 6امارهتتسر عارتخا ۱ رو و ل بو )3
 ۲ امر لو یامنیس راک رد یدیدش لوحت تعاب

 (۱5 هحفصژآ هیقب)
 دادنا ملیف پوکس ۰ ۷۳ کف پ

 .پوکسامتیس ابضرعو لولم  یاجشیرع هدرپرگید هک یمسقبدش اکیرم
 نایچاشانت و هدرک )اب مدرم نایهرداردوخ دوصقو رپ زا رهقب رطنیازایرادررب هرپب زابتم

 یلیق یاههدربدودحهرداک هب؛دندوین یضاح» هکلم»ملیفیدو زب وهدومن یرادب رخ نیت رک

 ۲هحنص

 یلصم هک حیسمترضح «قرخ یو یمود نازابرس

 رطنبایتداجت ناونع .دراد
 بلغا وتسا «پوکس
 .دآاد و «ستسیتد7
 .دننکیمهدافتسا

 بیم ه ه یاپملیف ید و زب

 هک (یرت:یلیم۲ ه یاجب)
 هدن | هدشفو رعم « بوکس

_ 

 8 رد,دوبدهاوخ پوکس

 ارس یابقر اب المن
 واتیوو . « بوکس

 و < لک | ریمهنیسد
 و تسا هز رام لوفسم

 ۳ یذدریپ هب ابن [زا
 دد اد ام 3 هدرپ

 ۰ تفرک



 3 ام ۳

 ۰ . تسا یزابمه (رتسآ درف) و (كنیدلیاولکی ام) لاثما یناگشیپ رنهاب هک دنته«زارداباب اب و «نبدولبشفک هشدیدجیأپمایف دراد یرفاو هقالع یبدا بک نتناوخ ویقیسومو تلاب هب (یلسل) دنکتیمیک دن ز « دوو تسورو رد وا.دیدرک ادچ (لمروه حدوح)شره وش زا هتشذک لاس دش بیم یل یل و ملیف همه زا رتسهم هک تسا هد رک یزاب فلتخملد ۷ نونکات (یلسل) . دومشیمدا زک ربیتاشیاسن < هزبلا و روهشم رتاثن رد زین ابتدمیتحو دوب تااب هصاق ردنک تک رش < سی داب ددیماکب رم آ كي ۰ شیلاکب رم ] ملیف نیل وارد هکنی زا لبق تسا سی راپدل وتم - نوراک ی لس

 نامز نامهذا ید م نوسراک ثكج
 . دوش رتاتن هشیپ رنهدوب هتف رک
 داتفاوپاکتب یلغش

 * میمصت و تشاد شیامنب یدایز هقالع درکیملیمحت جلاک ردهک
 " دیزکرب اریو یشیامن رد شلپاقم شقت یارب وهدیداد وا (زرجادرجنیج)ذدرکی لابندبو دمآ دوویلاپب اهننوكت (كج)دندرک توف شنیدلاو هکیتقو

 . دهدیم یتاشیامن زین هنابشبولک ونریزیولت "رد امشیس ربءوالعو دنکیم افیا بوخ زایسب !رلاکیزوم و یدمک یابشقت « هدون جاودزا یمان (تیاربل ]الوا)اب یو .تساداناک دل وتم (ثكچ) .دندومن بسک ی ویارب یمیظعترهش < تفیب و «دیدرگ دل وتمیاهراتسو شربخا یاهملیف

 ریکنچ نیرزمابسو و «هزدسن رب و. شا هیلوایاپمایف ۰ تسا هدشهتمخ مرحنایروحشق یافیا زا رگید
 ایشالبآ د رهش رد ۱۹۲۷ ریماسدمودو تسی رد (یکی)ددادمان «دوریمجلاکب ردولب» و < ناخ
 <: تیکل اق» یئانج ملیفرد زیت اروا یدوزب و مياهدیددوبیزاپه (نیبناج)اب هکاد< ٩٩ هراش هناخ و ملیف ( یگب ) زا . دوم جا ودژا هوب یزاسلیمكببحاصهک (لاک سی ور) اب دوشک ناهجب مچ
 ۳ 7 . دیدميهاوخ سک رانیسرد تسیزابمه (تویلا فی) اب هک

 نت وراد هدیتع شدوخ « دومن كرتاراجن 7 «لا رویت وب یئاپک اب دادرا رفلاسرابچزاسب - ل- کی گب ۱ 5
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  تسدب یت ربش «ولیماک نودو ملیفرد تکرش اب؛یئایلاتیاملیف ٩۰ رد یژابزا سپ - یورچ و نیج
 تلایا رد(ونیج) . دیاهدوش هدهاشم «نورن ورا, » یدک ملیفرد(نورنو شقن رد اروا + دروآ
 ۳  تخوم] اریکشیپ رثهنونف :یکدوکن امزنامهرد و دیدرک دلوتم۱۹۰۱ همءام موسرد هانوگ و اوب>
 . . شرسه و هدرک جا ودزا ( ونیج ) . دیناسر نایاپ ار شاهرودو هتفر « كيناما ردو جلاکی سیسو
 < سیتروکل ین ا دو ملیفیدو زب تسه زین یئایل تی | یاهملیف هدننک هیهت یو تسا (یندروک ی شین )رتاشن هشیپ رنه
 | , تفایین اهچثرهشهک تسا «لیماک و شریخآ ملیف , دیدمیهاوخ وازا ار

 کی رمآ روشک تاهاببهیامهک امنیسناهج یدمک هشیپ رثهنی رتدنم رنه ونب رتک دزب س نیلپاچیلراچ
 تفهنسزا (یلراچ) . دیدرک دلوتم ناتسلکنا تعتباپ ندنلرد ۱۸۸٩ لاسلیروآ مهدزناشرد تسا
 یاب حیلم وءداسءزادن | نیا ان تسناوتیمن وا دنب امیب جیم نامزن ] ددیتحودم ۲ رتاشتیو رب یگلاس

 . یاهراکهاش رد دمپ و دش هیهن نوتسیک یناپیکرد تماصتروصب ۱٩۱۳ لاسرد شیلیفنیل وا دنک
 . - دابداهچ (یلراج) دوسنتکر ش «ریشیاهینانشورو ۰ «الطناکدنبوجو « «ناسآ نابایخ » نادی واج
 ی فست لا , ۰ ددلدمان «تیالمیالواکیرمآ رد شلیفنیرغ آ هدوبن جاودزا

 . ینوت)اودژاودقب هلصافالبدتفرک قالط «سباشوکی » شرهوشنلوا زا ها - یسیراشدیس
 تشا لاسد زیسطقف (دیس) . درب ینایاشهدفتسادوخ واک تف رشیپیارب (ینوت)ترهشژا ودم ]رد (نیترام
 دارق ود یناکیرمآ ویلابورا یناپیک ودفرطزا و دوسنارجا اددوخبلاج یاهشلاب و تاغیابن هک

 جار اه زیچ یضعب و ملیفرد شمهمشفت نیل وا . تفریذپ ادیمود هتبلا هک دشلاسرا شیارب

 و یتسیابوا باجودیدج یاهملیفزا . دومن تک شهدب زملیف ۱ دو سیسودوب "

 3 . دنتسه لاسهتسجرب یاپملیف وزج هکدربمان ار <تسا یمیالم یاوههثیهو و

 اچ یوسن | ریاه همان ررد هک سایق| ارک یی نامه انعو|یگدن زناتساد _ هیلا وش
 7 4 سا >- هیلاوشسروم

  دمآ نسب یکل زا هدنسدددوب سیراپیلاها زایریقف كدوک (سیروم)
 نم !یگلاس نسددو دشیروپشمهشیپ رنه یکلاسکب

 7 بتا ضد یی سوم هک تا هف رگ پچ فلت شه ۰ نونکات
 /ررماخشا شقن (سیروم) تمام دوم اد ۱ «وبوهدشقن نآردهک
 درو »ِن اِ نیمه ورد اشو دنکیم



 ۷ تاقناسم

 ۱ ادد۵ رانک د والد

 تسایوق یلکیه و طس وتمیدت یاراد

 ین زهادویدزدب تداوح هارراپر

 ادوا «:> یئابت رتهنیا شاداب

 ناونع
 و ب

 نياب یلو دندرک یرمرادن اژ ر-ف

 یو رب | و فرشظفحیارب و درکت تعانقمه

 فا

 یکنر یاپملیف تخلا همینهراتس کت

 نید» كارتشاب یملیف - ۲ ورتم هن اخ راک

 هفاضا اب - ۳ «نمور تدروو « كرالک

 نیرتگ دزب :مان,نآ رخ اب (ی)فرحند رک
 مان 4 دیایم تسدب ایند یدمک هشیپرنه

 -ع <حوجل نز» ملیف دم هشیپ رنهكچرک

 یمبوسحم ۱۳۳ 4 لاسیاپملیف نی رتپب و زج
 + دوش

 ات رچیم روتکی وهک یلرنی رتهب - ۷ امتیس

 وقشع و ملیف رد - ۸ تسا هدرکیزاب نونک .

 ۲۸۹حفص سس

 : ص یور (هلیلد) لرهدننک افیا

 د امئیس

 < شوما راکسا» و حس

 ؟ دون هک

  دچ ( ۰ یاق> ملیثرد ۲

 ۶ دنتشاد تک رشیناکش

 ملیفدنچ «ادیچی رب ول ولانیج و زا ۳

 ٩ دن دادمان هچ اهن[ و دن اهواز

 ملیف دد اد « ناتانوج و شقن -

 ا درکیم افیاهثیب » رنهمادک « نين وخ نماد

تشذکر سو ملبف زاکنم7
 راک 

 ؟ دوبهک مزاب

 (دعب هرامش رد خساپ)

 ی رثه

 دشیام

 هجیتن رد و درک راثن اردوخنوخ شرودک

 دش یناریا ناکشیپ رنه نی رتب وبحمزا یکی

 یم اعدا دینیبیمهک هقایق و لکیهنیااب هلاح

 تاقا یارب و دنساتعیم اروا همههکدنک

 اضاقتزب زع ناکدنناوخ امشزا دوخیاعدا

 ربمت لاید ود اب هارمه اروامسا هک هدرک

 دیتسرفب تاقباسم هریادن هدشت لطاب

 «ژیاجهسواقیوشت رطاخب "مه امضوعرد ات

 8 میهدب ناک دن رب زا رفت هب هلحم ههایود

 سک وف لودج

 متسبب ترق
 یرهام نزونایپنیضددو تشادیلر < رنه
 یا

 یدومع
 یداگ و مارد یاهملیف زا یکی - ۰۱

 ...لارنژ شقن ردنوسیمزییج - ۲ «ربوک

 ار < ادودن اپ » ملیف هک یاهناخراک - ۳

 یاپبلیف هراتس رومل یت ... - 4 دومل هیهت

 دیئامزایبا ردوخ

ِ 

 وا ۰
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 امب

 یی از
 پت رد هتشذک ۱

 اعم اداهن ۲ ابش

 وص ره رد دیشاب هدرب
 ار امیلیفنیا حیحم

 |یب وخ تام ولعمهک
  دایز دیتسناوتن

 ریاپ رد | راهن ۲ حیحص

 امجا رمنآب یکشاوب و
 : دیلازغب دوخ

 9م

 ۱۳ یلج
 القا - + تشاد



 ارادرهش شوه
 رادرهشیک زاتب هک رم

 رفیلاک

 تمالسلامک رد وا دینکیمهدهاشم مراذگیم

 فرظ رد هتشادرب ادنآ سیس دنکیم انش
 هلصافالب هد روایت تفاطوا دادیم بورشم
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 زا ِ وی هدرک رجب ورد

 اتم ا لبعنیا هجیتت -

 بو رشم دیاب میرسنیژا ادندب یاهعرک
 ۱ میر

 ! هاگ داد رد
 - ماچیم ترب ورهب هاگدادسیئر

 رد ار ( ورن ومنیلی رم ) مناخهکنیا مرجب
 ناشیاب رالد كي دیاب دباهدیسوب نابایخ
 : دیزادرپ

 یرالدودانساكي ((اچیم تر دد)

 هنوگژ ا یرگیدسوب هدروآ ند رب بیجژا

 (۲۸ هحفص زا هیتب)

 « ین اکز ییچ ۲ رلباو مایلیو - و

 ل, هرامش «؟ تسا

 قلعت هنعص نآ

 ۱ لبقب رامشیئامنیس تام و اعءخساپ

 هدئارگ ویو «ماد۲ درم ۳ نتییاراب راب

 رت داونآردآرب - ه تفیلکیرکشنوم -

 ملیف مادک زا هنحص نيا» باوج

  یگند مات ملیف هب
 نآ دد ترویهاتیر هک تشاد همولاس

 حرش نودب ۱ ناتساد
 .. دیوگیم هتشادرب (ورنوملیر

 ها ۹ 1 ۳ زگید و بآ جوک 1۱
 متشادندروخلوبنوچ د تاک له : دیوگیمهتشاذگ یزیمیود دوبلکلا

 7 یرگیدو بآاهفرظنیا زا یکیرد -
 ! اهمناخ یادص 2 ۰ بآ فرظرد اریمرکن م . تسا بورشم

 گردو و «شکلد»>

 ۳ !ریا ناکشیب رته زا 2 4

 ترزب هک اداک این میظعراشب ]یاشامت یارب
 دن دوب هتف ز تسا ناهج یاهراشب ۲ نیرت
 یععب رات عضو زا یاهمشهکتیازآ سپ امنهار

 یئداوح و درک فیرمت راشب ۲ یئایفارفجو
 حرشدوب «داتفا قافتا یلاوحنآ رد هک اد

 تفگ وءدرک رتدنلپ اددوخیادص داد

 فرح هقیقدکب اپمناخ رکا لاح
 وشتکاسهتشاذگ رانک !رندز

 » دی ونش مها رراشب ۲ یادص تستاوت

 ]وجهفرص
 هسرتمزا یااحشوخاب (یوجاوخ) رسپ

 دسرپیم و تلع شردب نوچو ددرگیمرب

 ؛ دب وکیم
 یلوج هف رص لای رکیز ورماناج ردپ

 موش سوب وتا زاوس هکنیا ضوعنوچمدرک
 نیا ندیتش زا شردپ , مدیودنآ لابندب

 رسپ صجع » دیوکیم هدش ینایسع فرح
 رس تشب راکشیا یاجب رکا ۰, یتسهیقحا
 ناموتکی یتشاوتیم یدب ودیم یسکات كي

 ۷٩ ینکس یئوج هقرص

 تیها وخادت



 ناگ دنناوخ خساب

 دی امرف هجوت

 (لع() ءرهاط یلعم ۶
 تم اک کفامر
 اربودروخیمن درب

 و .دندیدن یربخ و دن

 حالطصاب زونه هک دنتسه مهی
 4 گ ۳

 راموطو هبرک رب زدنت زیماچیاج .دیسرپ اهراموط و هب رک رب زدئن ز یماج
 نانط ومهقب وشت مدع و دادغراد ز وزیافج ز

 ناغاددرد زا رکا اما دننک

 رتپنیارب اب. دننا وخیمهضو رامش یارب
 دب ریگب رظن رد دوخیارب یرگید لفش تسیت
 را زه مه ولوپمه و دشاب هتشاد هیت ] .مههک

 نیرتجب نیا دیئامرفن رواب .. رگید زیچ
 ریاس و امشب ميناوتیم امهک تسا یتحیصت

 ميئاشنب یکشیپ رته كاچ هنیس قانع

 یسواکیک ترشعوناب
 هرانک تلعةراب رد هعفدنیدنچنولک ات

 دی رکشییریک

 دو ویلاهژا نمک رب

 هتشاکت یبلاطم

 دز هک مي

 هدرک هجوتدو دیم

 هکت سین نیا لیلد یریک هرانک نيایل ودیشاب
 ردهکنللب تسا هتشاذک رانک | رامنیسیلکب یو

 یزاب ایلاتیا رد ملیف نیدنچ ریخا یاهلاس
 تسابن ]زا یکی < ه۱یایودا» هک هدرک
 دوشیمهدام[ نارهت ردشیامن یارب یددزید

 ینادرگ راکب «یلوبمورتسا» فو رعمملیق
 یارب هک (شیلعف رهوش ) ینیلسودوت رب دد
 و هدش هیهت هیدار .ول.ك.دآ » یناپک
 طسوت زین دوب هتشک ادصو رس همینآ تعاب
 و هدش یرادیرخ لاتسیرک امنیس هسوم
 شیامن یدوزپدیاب هک تسا یئاپملیف هزج
 . دوش هداد

 یوداه یداه یاقآ
 هدنناوخ «یهاتپ حرفا»مناخ - ۱

 ویدار هدنناوخ حرق ونای اب و تسارپآ
 هدنرب مردامرپمو ملیف - ۲ درادنیتبن

 «كیبیبدملیف - ۳ تسینراکساهلاج
 كا رتشاب ناتلکن ادوخردو تسا زی
 یزاب ناویاتیداو و« كوربلدنوتن

 ..تسا هدش

 یحلاص نودیرف یاقا
 هک دوشیم هداد رکذت مودراب یارب

 اششهاوخ ماجناو میتسین سیو وبد 7 ۳ دت اتس ام
 . تسا رودقمریغ اهیارپ

 __۴۰هحقص -

 نیک

 یربک | نینزان هزیشود
 ریویلاست دول < هبر» ملیفرد - +

 -رب >ملیف - ۲ دنتشادتک رشنیتن وقنوج و
 یلو تسین دوجوم نارپت ردالعف < هتف رداب

 ات هدیرخ ارن] یصوصخ هسومكي ایوک

 سکع پاچ - ۳ دیابت هلب ودیسرافناب زب
 یم یعقومب لوک وم زین ادنمک ربدب رگشیا

 یاب ورا ای و < یل ویم و رتسا » ملیف هک مینک

 ,دنهد ناشننارهترد اد« ۱

 نابداشمشاصر یاقا
 هدادرئا بیت رتامشداهنشیب هب یدوزب

 , دشدهاوخ

 هدازرخف قداصدمحمیاقا

 نیدناج «هدنارک وید »ملیفرد - ۱

 اینیج ریو - ۲ «تیبناج» هن .درکیم یزاب
 , تساهدش دلوتم ۱٩۲۲ لاسرد ویام

 یدیشمج كنذوهیاق [
 اصخش هکتیا اب وناکنم اناولیس - ۱

 اذپعم دیامت یریک هرانک اینیسزا دهاوخیم
 دن رادیمت رب وا رسز| تسد ملیف ناک دننک هیهت

 ۱۳۲ تراز لف نیرخآ -
 سک د یامنیس - ۳ دداد مان, « تیلفن وم»
 درادشیامن هدام۲ ویاماینیج رب وژا ملیفدنچ

 یئاضر جربا یاقآ
 یتامرپق ادیو هزیشود لاسونسزا - ۱

 وکمدارسازا اپمناخنس نتسناد هک دیسربت
 مولعم العف مشتحم یاقآ سرد[ - ۲ تسا
 دیجم «قثع دزد» ملیف رد - ۳ !تسین
 . دشیم رهاظ لدودردینسحم

 هدازیقل (نیرگ) دراچب :یاقا
 مه اب رابخآ وهدنیآ یاهملیف - ۰

 دن|هداد یدیدج هحفص لیکشت وهدشقیفلت

 یهاگهاک زین ادتب رود تشب نادنم رثه - ۲

 ۰ . مينکيمیفسم
 یوخا زمرهیاقآ

 یرادربملیف هناخراک نیرتظعم - ۱
 نیودلک و رتم » ین اپکااه یلیخ هدیتمب ۰ ایند
 یزیم] كن رهقی رطنی رتهب- ۲ تسا «ریام
 شرو رب بوخ هچن انچهک تسا < رولاک ینکت »
 ملیف - ۳ دوزفا دهاوخ ملیفشزراب « دیای
 تساکی رما سوصخم طقف «نرتسو» یاه
 دوجو اکیرما رد طقف اه یوبواک اربز
 . دن راد و هتشاد

 یتی -نبشوخ زیئول ناگز یشود
 ت یرهاط دمحم ناباقاو داضتعا

 3 دنزردان
 دوب یقطنم و اجب رایسبپ اشتاداقتنا

 اهیئاکی رما هژیو
 : ًاهتنم دراد رارق

 ۱ هدمآ رتابیژ امش
 - ج یافآ

 رثه ۱



 یئامنیس ناتساد

 دقدنلبتاد رم
 یلک ورزومشم لوون زا « دقدنلب نادرم > ناتساد "

 ك امتیس ةدرپ یودشلاو لوئاد ینادرگ داکب م
  تساددع یرادربلیف تیرکم نمزرسود ملیفیاه هثحص و د راد هدیعب كداتسا لر نا

 لبن

 تراتساب مدب مد تنیلک بعن7
 ۳ لول یسوب هکشیازا ودر

 ۱۳۳۹ تادواودرب رگبنان ره
 نب هب ۱دهیضقیل ودادن یباوج تراس

 تل و

 تایلک هکتپا یارب مرضاح
 ؛مدادن تشحویزی رن وخ وكنج زا هک

 هارردنب .منک تباث وا د هتک

 ۳ و درک ۱ ۳
 :تفگیم نب.دومن رذحرب كر

 هچره . نک شوعوا اباد تداتفر _

 یئاطخ وهدرکن یدب امب نونکات واد

 وا زاوت نوچ هک نکن روصت .هدشن
 تسددوخ فدهژا مهنم دیایمن

 اوست یهاکدوشمزالرکا یتح ..مدادیم رب
 1 !مهدیلامشوک

 اپن اب یماظنیاهیتشک دعب زور حبص
 ]رحص هطوحم رسارس هک دنداد عالطا

 17 1هدن اهرفرسفا.تسا كان رطخ و نماان
 : تفگیم وهدرک یئامنهاد ارنب

 هلیبق ناتسوب خرس مظعا تسن -
 نآرد « خرسربا » تسایر تحت < س ویس»
 هتاخدور زانتشذگ و دنتک رحرد هطوحم
 یشکد وخ هلزتمب ناتسون دیفس یارب لباقم

 نتخاب ع ورشزتدوز هچرهتسا رتهب .تسا

 زا سپ و دینک یناتسمز یاپهانپ و هبت
 . دیهد همادا دوخ هارب امرس لصف نایاب
 هلبح رطخ مقومره هطقن نیارد فقوت ۱
 ناوراک دارفا دبی شیپ ناتسوب حس
 . دن وشهدنهانپ هعلق هب دنناوتیم

 یکدابنبهدنامرف نانغس نایاب رد
 ۳9 با لود هس ود ام -

 ,. تفر میهاوخ دوخ هارب و هد
 لایت خر ربا و هکیتروس رد
 بلق نآژرل و یپوچ زاصحدشاب هتشا

 دهاوتت نابایب یاههرخص رب یتیذ" 7"
 و درک الت هب یهاکن ۱۵تا. تم

5 

 لباقم ردنب و ..درک ۳ ریز ۱۳۱ لایقتسا یمجف تینچ زا دیابن هک متکیم رکف نم«

 هچ رهدیاب وتسا ان اتن ومام 0
 دصقسب رند
 یناوتیموت؛كراتسا.دشاب نمعبا" نم - هک کیت
 ناتسزو هدرک ادج هلک زا اد دد" ۴

 . _ ممورامش

 روپجم اریسک هتبلا ,میسرب

7 ۵ ۸۷ 
 سک و فیناپمک دد لاسما و هدش سابتفا یناکیرما ؛دنسپون < رشیف |۳۳

 ترباروالن لد لسار نیج؛ نب لد لبیک كرالک ملیف نیادد
 , تساهدمآ

 زا زگره نم اما ,ینارذکی اجنیا رد اد
 مهاوخت فرصنع مراد شیپ دد هک یهاد
 , دش

 -هاگساپ یکیدرن هب هعد زور[ ۰
 تحارتسایارب ناداوس و دیسریماظن یاه
 راتفروتاک رحهک دوب اجنیاددو دن دز ودرا
 یارب الن یتقو درک رییفت ناهگان تنیلک
 هک تنیلک تفد هناخدود راثکب وشتش
 تسدب یتصرفدوش وا محازم ات دوب دصرتم
 تسا وخیم هک یعق ومدد تسرد یلدو دروآ
 وهتشادرب هناخدوررانک زا ادوا یاهسایل
 هلح واپ و دیسررس تكراتسا دنک یفخم
 كيلش یلودرب هحلساب تسد تنیلک درک
 هکیلاح ردودادت ناما واب كراتسا هچن بط
 دوخ یاجرب تعیریم شناتشگنا زا نوخ
 هتداحلحمب نب هلولک یادص زا .دنام یقاب
 تنیلک اماتشاداركراتسا هیینت دصق ودیود
 وا دوخاب ریصقت هک درک فارتعا یکداب
 .تساهتشادن یهاثک كراتسا و هدوب

 هناخ اچ نیمه هیضق لاحره رد
 یاههلمشنیرخ 7 یتقو زورن بش .تفایث
 هک تنیلک تشتیم ورف هاگ ودرا شتآ
 لباقم رد دوب هدیشون یدایز بورشم
 ار ماقتنا هشقن وهداتسیا كراتساهاگب اوخ
 . درکیم حرط دوخ رطاخرد

 .س- اهتیس و راتس

 یمیدقكنشوه
 ودشیم دینش داتیک میالم یاون بشن ۲

 حامهدد نی .دومنیم همزمز نآ هارمج الت

 هک ادیشوگ وا ریذپلد یادصب یگیدرن
 دژ مهربارماگ ودرا شمار[ تنی یادص
 ديشکیم دایرف تنیلک

 تارج رکا ۰ اهدمرپ لدزپ یاهآ - ۲
 دن زرف. راذگب شیپ ار تسوحن«یاهعدقیراد
 اد تمیثک ناج كس لثم رگا متسین مردپ
 یادص +ایب ندریب .تراتسایاه ۲ ..میگن
 تنیلک و دیسر شوی یهرب و مهدد
 ناپگان اما. داد همادا دوخ یعارسهسامحب
 اب و دش ادیب والباقمرد نب كراتسا یاجب
 تفک یم]تب وشخ ومکحم یادص

 . زاتروظنم «یهاوخیم هچ تنیلک -
 ًر هج ابط «تسیچ هتاقمحا یاپبزاب نیا
 : .دزدایرق زاب تشیلک . هدب نمب

 راک رد و ورب رانک ن لباقم زا
 شومارفارزیچهمه هنرک ونکن هلخادم نم
 » مناشتیم دوخ یاجب مهارت و منکیم
 :تفگ ل را زتیی و ماد ۲ نب

 یسک هلفاق نیا رد دشاب مزال رک ا-
 اد رگیدمه وت ونم دیابلوا هدوشهتشک
 دوخب یکراجی و بضغزا تنیلک .میشکب
 دعب دمايمئاپ مک مک وا تسد و دپ زرلیم
 .دیوکب ینعسهکنیا نودب و تشکر بنای ات

۳ 



 ۳۱۵ ۳ فا و
 تفک شردارب هب نا

 رودش یکیرات رد ودرک ندب ود
 هدینش ییسا یاب یادص دس یاهظحل .دش

 دز دایرف نب .دش

 بسا اما ..؟ یوریم اجک .تنیلک

 ارتنیلک و تفرنو ربب هاک ودرا زاا تعرتن

 درب دوخ اب

 ودن دناماجت ۲ رد رگید زور هسوو»

 رد ادفارطا هطوحم مامت نب تدینیا رد

 دومن وجتسجدوخ یاب زی رگ ردارب یوجتسج
 اردوخ تسینلیام تنیلک هک دوبملسم یلو

 ,دهدناشن

 ؛نب ینادرکرس و ینارگن دوجواب
 رکف ودوب یضاد فقوت نیا زا كراتسا

 لوطب وجتسج نیا رتشیب هچره هک درکیم
 خرس ندش كيدزت وكنج رطخ دماحت |
 هدیتعمهژ وذه وآ .دش دهاوخ رتمک ناتسوب

 اجن ] رد دیاب ناتسمزرخ آات هک تشاد
 هرطاتسب تپساردوخلام و ناج و هننانب
 دن زادن ابت

 دوخ یوجتسج زا هک نب موس زود
 اهزور.دادتک رحنامرف دوب هتفرگن هجیتن
 رتکید زن رطخ قطانمب مک مکاهن ۲ و تفنگ
 تسدب تنیلک زا یرثا زونه اما . دندشيم
 هلصاش نب هک حبص زورکب ات دوب هدمایت
 گنس دناربم سا نا وراک یولچ یدایز
 درک دنلب رس یتقو و داتفا وا یاب یولج

 هدیربنوری اههتوب تشپزا هکدید ارتنیلک
 یلاسشوخ اب نپ . دداد بل رب یسبت د
 دژداب رف

 هچ اجنثیا ؛ یدوب اجک ؛تنیلک ِ
 ۰ یکم

 ام متسهامشیکیدرت رد هثیمهنم -- ۱

 روطتیمه ۰ موشورب ور یبک اب متینلیام
 هکمنوچتسارتهب منک تک رحررد ارود

۴ 

 ارت هک موشیم روبجهمهنم تاق وا یضعب :

 ۰۰۰! میامن هیبنت

 اروا تروص هک

 ناطیش زاب منی اد كراتسا رکا تسا
 هک وطو

 تک رحرتولجیمک وت .بوخ رایسب -
 ناتسوپ خرس .شابظاومیلبخ یلو نک
 .دن رتكيدزن امب ام مشچ هژم زا

 مهوت و.متسهدوخظاوم .منادیم
 مراذگیم هارد رد نم هک یئاههناش یورزا
 لاپندب اد همد تحار لابخ اب یناوتیم
 : . یروایب

 نایاب رد اهن[ هدننک هتنخ رفس۰
 نآ ردیک دنزشبنج ویداب آ رثاهک یرداثهپ
 هک یتامالعیورزا نبوتشادهمادا دوبن

 یاپن وتسهک دیمپق یمدراذگیم هاررد تنیلک

 اهن ]تازاومب فرط ودزا تسوپ خرس لئابق
 دندوب هدراذگ رارق مه دیاشو دنتک رحرذ
 دادماب .دن وشقحلم مهب ات ] هاررسرد هک

 نآ ظفاحم ناراوس و همر موش زور نآ
 و دندوب هدیسرهیل وا یاهروهاموهبت هب

 بسا هک دن دشیمكيدزن عفترم یاهناتسهوکب
 تشح واب نی .دشا دیپ اهت ]لب اقمرد یبحاصیب
 هعقاو هتخانش ار شردارب بسا ینارگن و
 یف رطب هلصافالب .درک ینیب شیپ اریدا وکات

 شیپیتدم.. تخاتدمایم اجن ۲ زا بسا هک
 بارطضاهک دیسریناکم هب هرخالاب ات تفر
 ناجیب دسج . تسویپ تقیقحب وا تشحو و

 هخاشاههدو دندوب هتسب یتخژدب ادتنیلک
 . دوب هدرک خاروساروا هنادرم رکیپ ريت

 خرس كانیپس رتهظم ؛ شیم واک هبجج
 رارق وا یاپ یولجسک ویسهلیبق ناتسوپ
 .تشاد

 * رو, دش نفدهداجرانک رد تنیلک دسج
 هتف رگ ونکمشخ نبهرپچمسارم ماجتآ تیح
 شناشچ رد زیکناساره یقربد دوب
 تو هداتسیاوا دانک ردالن .دیشخ ردیم



 :َ یلامنیس ناتساد
 اد اهن[ روبعها دعفت رم اه هام

 دن دو هتف

 روتسد نب ؛دنددیسد هناخدوررب
 محو رد ات دنهدن بآ ار ۱

 بیت رتنیاب دنشاپ هنشت ناتسه و
 یتالوط هادنیاددا دهمررگا

 [ر بآ یسکسیدرن یتقود اد

 فرطب نآموجهمنام زیچ جمه دزک
 رتگيدرن هددب ناوداک.دشدما

 0 توکس ًاسقو نابایب دایک رم
 -رس یارب كراتسا دادی

 نیاما دوب هدش رود ال

 دراواپن ] دارفانیرخ ۲ اتدوب و

 درکد نهاوخن هلیحناتسوب خرسد

 تک رحالن ناجیلدیکیدزن دد یدر
 هب نب تبقاع دیدرت یتدم زا تو

 رکفب هکدیداروا و دش كيدرت اب ۲

 نآ زا سبیدابنیلوا یارب تسا هتفرو
 تفگ ودادرا رق تطاخماروا ه رج اب

 شیپ یعضد نینچ هکنیازا ..الن
 الث ۰ مئارگت وتیارب نم ..مفساتم هدب
 ۲ تفک ودرک یمهبم 2

 ن»« ..دوب هدرکن روبجم ارم یک

 نم هک ینادیم نب .. مدرک سوم م
 اما .. مدوبن ور هنایم و عناقو فالخ ر,

۳] 

 ]رچ یتسه یضادومناقیمد آهک وت ی
 ؟ینک لابقتسا اد یتشون رس

 و نک ددبرسزاار اهرکف نیا الن -
 .:شاب هتشاد نانیمط

 . نب منادیم نانیمطا وتب همه

 یکیدزنب ناوراک دارفا نیل ۰
 دوخ ناتسود زا یکی نبو دندیسر

 یاهنداحع وف و تروصرد هک رک

 تب در نو نکا و هدیکرج
 و دامومدا هو دیام رفس هدامآار دوخ,هک هک د رکیم تمک «الن » "هب « نب

 مس ا 3 ت :
 ی ۴۷ رامش

 شیپ هب ودریکی هدهمیارناوراک یتسربرس,
 دادروتسد نینچ دوخنالوارق

 همادا هارب یکتسهآب وطایتحا اب د
 تقو ره . .دیشابنم تمالعرظتنمو دیهد
 و لئاسو مابت اپ دیدیتشل ولک و د یادص
 دیهدب مر هرد فرطب ارهلک مامت تعرسب
 زا بآ یوبنیکمشخ و هنشتیاهداک رکا
 «.تسامامت راک دسرب ناشماشمب هرد لخاد

 یلاهنهب وادوخ تاروتسدنیا زا دعب

 هباههرغص نایم رد و تف رالاب هرد رانک ژا
 دیسر یاهطقنب ات داد همادا دوخ یورشیپ
 رد ادوب؛مولفم هکنت رسارس اجن ۲ زا هک.
 خرس ءایس ۰ هاگرذک لغدمزا یک هلساف
 راظتن اردو رازراک یایپم هک دیدار ناتسوب
 تیعقوم . داتسه دوخ راکش خدش كيدزن

 لیمابقفاومو ینیبشیپ قب ام الماکاهن ۲
 و دیشکن وریپ اردوخ هچنابط دعب .دوب نب
 هظح)كي .درکكيلش ناس اب ورهلولگ ود

 مهرب نآ و راک توکس وشمار]ناپک ان دعب

 یادصبیب ددیبیاهدایرق اب ناراوس دروخ
 ناکست هکیئاه هچداب كمت ابوهلوالک
 ناشورخ لیسودندادمر اد اهواک دندادیم
 تشح و تعرساب لکیهیوق هاگرازه نیدنچ
 ناتسوپ خرس یاپههاگرارق فرطب زیکنا
 ربعم درا و عیسو نابا زا اهواک .تخات
 یر یاهدابرقاب و دندشهوکو د نیب كنت

 . دنتخات ولجب رو[
 زیچ همه اهنآ نیگنس یاىه مدقریز رد
 تناوتیمنیمنام چیه و دشیممدهنمو دوبان
 دنکت مواقم اهن ۲ ربتس یاهخاش لب اقمرد

 :حلسم ناداوس * هدنزلیسم نیا لابتدب
 ناجیلد هرخالاب ونازادنا ریت و نیظفاحم
 .دندمآیم شیپ تعرسب ناوراک یاه

 فصشیپ یاهظحل هک ناتسوپ خرس ۸

 دندوب هلمح یابپم العلک و هدرک یلادآ
 زا بلغا یکدنز و فک رمهماگنه نبا دد
 میس ودز و هدش نوگن رس دوخ یاهبسا
 درخ ولوتقم هتخیسک نانع واک رازه نیدنچ
 نکنایتب لس نیاءدد رسارسرد . دندشیم
 خرسهدش ریک لفافهابس و دیشوجیممه رد

 درک یم دامو رات اد ناتسوپ

 روبعلب ات مق یاههرخصهرد فرظود

 فرط نآ زا دارفو دوب هدیشک كلفبرس
 ناشو رخ هم رربسعمه لب اقعءار,تشادب ناکما

 مدب مد نآ تعرس هک دوب هدز تشحو و
 ,دشیم رتشیب

 یاهبسا ناتسوپ خرس دارقا نیرخآ
 فوفص میمرت ددصرد و هتفابزاب ار دوخ
 هزائدارفالباقمردهلصافالب اما دندوب دوخ

 .عقاد ناوراک یوجگنج نیمفادم و سفن
 دنتخانیم اهن فرطب هک دندش

 شودب شود الن ونیاپنیا هبهیآدرد
 هلولک ریفص و دندم]یم شیپ رگیدکی
 درک ی م تیامح اهن[ زا فاکشناج یاه

 تیپع هایسژا تعامعب رزا رتمکی تدمرد و

 یاهئدب و هتفاکشمهردداسجازج ناتسوپ خرس
 دوب هدن امن یقابیزیچ ناجیب

 تیقاع ینالوطرفس نيا زا سپ ۰
 دراویتق و . .. دندوب هدیسرلارثب ام رپشب
 یاهفایقاب و درک نب هب وركراذسا دن دشرپش

 ژورما نیمه نم  تفک هدنبیرف وروزم

 .. درکم هاوخمامت ار هلمامم

 ایب لتهب یدرک تصرف تقوره وت
 نب . مینک میسقن اد عفاتم داد رارق قیطات

 دوخ هریخ هاگن اب و درک یئادیپ ان مست
 تكراتسا قافتاب مهالن .. تسیرگن ار وا

 بت نتفرزاهمب و تفر هناعنامهم فرطب
 قامعاات تدامح و یئاهنت هک درک ح نب
 ..دنازوسیم اروا حود

 نبادش كب رات اوه یتقو ؛ دم بش

 : و تفد الاب هبود رهش یزک رم ناب ایخ زا
 رد, دش ریش كدزب هاعنامیم نلاس دراو
 !رواادمب و هدید ار كراتساهک دوب اجنیبه

 , دوبهدرک مگلناع
 : كراتسا هک

 دونمولعع زورما اما

 لباتمرد هتشذکب ولقمنمشد
 یاصتةرکدهاوخشیب رد یاهبورهج وا

 قاطارد كراتتسا هکداد عالطا نه هفاک

 كراتسادخدوا و نب یتقو,تس وا رظنتمیبقع
 را لیاقت ؛ تساخررب اجزا زیم تکی رد

 *»» و. تفک یداتسا

 متفبممتشادنم .,. یدمآ ریدیلیخ -
 1و هوخ یدزمان میها وخیم شما الو نم

 ! میسنک مالعا
 یهاگناب دهدب یباوج هکنیا نودبنب

 دزیمیوشکراتسا. تسب رگن هاب انتعایب

 سس سس اهلی هراتس

9 



 یلامنیس ناتساد
 وداتشه فرط رپب یلبقرارق

 هشیمهنم., ریگب., دسر یم ی

 .مارتحا مدوخ لوقب مداذگ یب

 و یسک زورماات ۰ تفهاب هتسناوتت
 منک تانک فوت رس دودپ و تقم
 تساوخنُب ؛یوشب تداعدب وت تس

 ی" وج رفن هس و دشژاب و رب و رب ٍردامآدهدب

 وركراتسا . دندشقاطا دراو حلسم درم

 یخ

 تقک و درکاپت آب
 -ربزنزهآر « نسلا نب... ناباقآ

 زا یکی ۰ منک یم یفرعم ناتتمدخار تسد
 رتشیب یمدق تشاد تسدردیب انط هک اهن"

 تگ شدم ابو دم

 وا یو همی زی انها
 نب ؛دوشهتخب و"آ راد بانطب دباب هک تعاجش

 داب ود اردوخیاه هنشاب و تفر بقمب یردق
 قاطا نور زا ۰ دز قاطا یبوچ فکب
 دبسرپ یئادص

 ؟ دیتشآدیراک ام اب «<نب» رونیس
 دادباوج نب

 نامزیزع تسوذطقف ۰ تسینیربخ

 قیاس ناتسود دنته لیام كراتسا یاق"[

 تفررد فرطب كراتسا . دنیامنتاقالم ار
 لس رسایم رد. دنکفا نوریپ هب یرظنو
 باس نیظفاحمدارفا و اه یکتیزکم هفاک
 هراشآ رظتنم وهتسشن حلسم اپ ارس نآ و راک

 .دندوب نب

 فرطب راکتشآ یتینابمع اب كداتسا
 زیمآ رغسمت مسبتنامهاب نیو تشک رب نب

 رد تازاجمداد عوضوم : بوغ -
 :تقک 8 سس هدرک یسبت ًارابجا كراتسا ... دوب نایم

 نابعجار یتبحصرگیدتسا رتپب -
 هکشیآ لثم و یتسه یقیقح سیلب اوت نی. میتکت
 رالد را زهجنپ وداتشه نداد سیلب ارشعف دیارب
 اب وهدزبقع اراهل وبنب ! تسین یمهم لوپ
 : تفک یا هنادنمزوریپ هدنخ

 یجایتحارکید منک یم رکفقیفرهن -
 تخادرب زا دعب . مشاب هتشادن وت لوب
 آ مد « نازاوس و نانایپکن هنحرلاقح
 قح تباب لومعم خرت قبطمه دالد دازه
 دهاوخنم مهس هلک تظفاحمو یتسرپرس
 رک اطقف تسا وتدوخب قلمتمنآ ةيقب دوب
 بشمآ ینامهم یارب مه رالددصیتشاد لیم
 و یشون هداب ام نارفیه ات راذگب راتع
 . دینک جی رفت

 تباجن زا كراتسا هک دید یتقوو ۰.

 نا ی ی ی بیس ۳۳ ۹قص م
۱۳۳ 

 هدخ یک دنم رش و بجعتداچد وا تشذگ و

 داد همادا
 یوراد و عناق نمهک یتادیم را
 اناتن وم نیمز رسم دادن لایخ و تور

 قالخاب رتپب تدزمات. یر
 :ا نیازا دارف دشابالن رهوش هم هک هر یزاب 3 دوزشاک رخ اهزور نیامه وتو ... تسانش7 3

 رک یم ذوفن وا / 1

 ها ها هک بیترتناسیبنب نآدا سپ
 باوش نا ددوخودز و لادجهدامآ زونه وا ناتسود ۱ظل» ردنیاخ .هناخنامیمنلاس رد. تفدنو ری قاطازادوب
 شوکب بآ , راه هدمامت و تفرهشیک فرظب نب ۳0
 اد تسروهک ینایماش دیرخ فرصمب ارلوپ نیا- و .. دوب مامحتسا :تفگ و تخادن ازیمیوراردوخ دزم ردلد
 ایتشا و . درک یظفاح ادخ نسیلانب هک یتوکب مه و دیناسرسپ الت متاع یسورع نشج یارب
 در نو هناخنابپم زا دوخ ناتسودنافتاب تقون 7
 رد . دنتفرءاگ ودرا فرطب و هدش حراخ
 ژاب هک دیدیم و دوب رکفتمونوزحمنب هار
 /ما یاغوغ رپ نادیمرد سویام ونادرک رس
 رود شیپ لاس .. تسا هتفرک رارقیکدنز
 زاب زا شا هتفرتسدزا ددارب و واعقاومنیمه
 اه هزاغم نیمه لباقم زا و نابایخ نیمه
 رو رهش نیاب اهنتو هکیوا الاح و دنتشذگیم
 تا كيرشوا یداشو مغ ردهک دشیمن ادیپ رکید شا مد رک یم , سکچیه ی ۰ تا هککذاب
 دزم نب دندیسد هاک ودراب یتقو . دشاب
 ۲۲ یادص نایمهنالداع روطب هک درک شرافس ودریس اهن [ تسریرس « سیئ ول هب اد نا راک راوس
 دنا اریناک دایزرارصا دمب و دنک میت اپن[
 و دادیم هنابش نشجردات دندرکیم توعد اروا هک
 زا تعرسب و هدرکن لوبق ۰ دنک تک رش
 تفراپناجیلد فرطب نی. دشرود ءاک ودرا
 اتف رک هزات. درتلد اهنآ زایکی ریزرد اردوخیوتپ و
 . درور باوخب رتدوز ات

 درگ حاتتفا ناریا ناگشیپرنم سنازآ
 بم دنشابیم یناریا یاهملیف رد تک عج
 یاهوبدوتسابدوخ یف رعمتهج بش*یلا
 اب هسزال طیارش زاسپ ات همجارمناریا
 دوش

 رتفدب یرتشیب عالطا بسک یارب
 هچوک لباقم ( ناتسرامیب ) دجسم هاگتسیا
 رخ همجارم ناریا ناگشیپرنه سناژآ

۱ 



 لاح نیعرد و تسا هدرو ] تسد
 یلیعت هبنج نیمه زا هک تسا هتفا

 داشت و متسارتنک» ودرک هدافتس

 یلاعو تلاج وحشارعامتجا بطق و

 ندمآ دوج وب معوم رد هک روطن امه

 رد اکیسد دشتشون یجراخ نیدقنم م اکیسد دنتشون یج دقنم مل
 یوتحمظاجا زا هچنیلباچ ر ذات تحت مل 1

 یاهژادت ]ات و«یدمک مرف فاحا زاهج و

 یل و .تسا هتف رک را رق؛ وایاهملیف
 تروصهکت سی هزادن |نآ 1

 یاهراک تلاصا ملیف و دشاب هتفرک

 اد دوخ یلمویلایلاتبا هبنج نینچمه |

 ی رییس رد

 (دینصزا هبتب)

 و تسا هدش هتخاس یناغیلبت اب ید

 هک دسریم رظنب مه مزال هک تسا یب*
 هکلب هدیدن لکودحاو كي تروصب |

 . دهدتیمهاار ]زا ی

 ۴۳و رامش

 ۲ازجا

 امنیس هراتس

 راصنا وناب ی ره هاگتشیارثآ
 یوربود . لیچرچ نابایخ لا

 - اینریل نامتخاس

 رد رتگ رب رد یدهوزب

 زی رتیلاع ورزی رف جیهم زایی

 ابثیس هب تراجتت هب رتض نب رتکلپم

 یعازتنآ نیمه نآیرنه ٌهيجندرب نییازاو

تعم ءازجاهب نآ ندرک میسقت و ندرک
 فل

 .تسا

یرنه رثاكب دها وعیمت یتراجت یامنیس
 

 كببلثم ده و سن ؛دهد هارادرمب ار

 ادرس حددو رکفددیریثات یمقاودنمرنه

 رشب اپل ویلیم هب ادیساسحا ودراذگ ی قاب

 ندمت و روتلوسک و ككنه رف ردو دنکل قدم

 سیلگنا ترافس راوید

 مود هقبط

 تختی ابی اه اهن

 ۱ ایل اتنایاپ

 , دنک خوسد اهن[

 ون هچره دهاوخیم ابنیس نیا
 تسازوبجم نیارب انیو هدوآ تسدب لوپ
 دشکب نوری یئاه تسقو ءازجا ملیف زا

 كیژومیور دنک هیکت اههشیپ رنهیزاب یور
 ازجم زوطب مادک رهءهریغو كنر ورون ای

 تدوبت یرنه یلک بیع و دراذگب تشکنا

 .دناشوب ار ملیف

 مار
 ۵ هحفص

9 ,۱ ۷ ۳ 



 . دشفل راک
 22 ۳م لاو

 زا نابکان هرظنما نیا هدهاتم زافلر# 1 1
 هد ... ۱ داتفا نیمزیوربو درک

 متشو یت وب راتسنم

 ملیف نیا دنک یزابارن"] لوا ل

 یبدوبنآ رد هک تشاد مان «نیتشکنارفو

 دوخ یگشنی رته نامز لدنب رتف وخمفل راک

 درک یزاب ار

 < نرگلت ول و ترپشزا ۱۹۳۰ لاسرد
 كچوک یاپلد واب هک دوب هدشهتساک یردقب

 قو هک یناجن" زا یلو دندرکیم داهنشیپ
 فکس قیامت اف ار یف)پلر نینچ توبپ رفاح
 یاه شیفآ داهسکع هیلکاب اردوخ قاطا

 رد سس و درک نیئزت شایمیدقیاپملیف

 دوخ بلقب یچیقاب و تف_؟ رارقمامح ناو

 . دادهمئاخ دوخیکدن زب قیرطتیدب و دز

0 

 رایخا
 ( و هحفص زآ هیقب)

 نیالماشهک یملیف نیل وا , دزادن ایم شیشح و

 تسا < نیداک دآویسم > هدشدیدجنوناق

 لیق یدنچ شناتسادهک تسانامه مليننیا

 رشتنمیق دواب تروصب تاعالطا همان زوررد

 نادرک راک « هدننک هیلهت « هدنس ون دنشیم

 تسا < زل دنسدوا » ملیف نیا لوا نکیزاب و

 رارق وهدرک هیهت اینابسا رد اردوخ ملیف هک
 و اکیرما رد رنراد نارداربیناپنک تسا

 دیانن شخپ اب ورا

 | یدنچهک « ویدار.وت ,ك .دآ > ین ایک
 ثلعا هدمآ رد «زویه دراوهو راصحتاذا شیپ

 هدرک زاغاردوخیئامنیس تیلاعف رکید راب
 -هنیجنک مانب تیل اعفنیا لوصحمنیل وا و
 و <بوکسرپوس» روطب هک «البو رچناپ
 نابج یاهدازایب «هدش هیهت یکید مامن
 یروهشم ناک راتسملیف نیا دد تسا هدم[

 و «زرتنی ویلش» ««نوپلاک یرود» نرچ
 و دناهدرک تکرش م دنلور تربلیک »

 یاهنافا هنیجنک هرابرد ملیق ناتساد

 رد كيزکم نویبالقناریهد «الب ووچتاپ»
 افافتا .دشابیم متسیب نرق یاپلاسلئاوا
 تالچمودیارج رد؛ملیفنیا شیامن اب نامزمه

 نادرک راک روتسدب و تفر ی
 سد وب

 فل راک شیزوب هک

 رطاخت و دشابن
 و دیاش لامها شش راپح هدیقع
 یافیایارب ار 0

 9 تشاهدع (۱7هحنصزا هیقب)
 هقیقددنچ تدم رد منک یمشهاوخ تسامک

 دینک یتامتهار ارم

 تقو هک میوگب امشیدیاب - ررفهزوخ

 دنچات اریز تسا رتکنت یلبخ اش زا نم
 زاواو صقر سالکرس رددیاب رگید هقیقد

 دات دشاب هتشاد

 موش رضاح

 لباق ريغ نم یارب غوضوم نیا. ۱
 و سقرسرد و امش ررف یاقآ تسا لوبت

 | دمو تسا ۹ 9))»۰

 زیچودب دیاب هشیپ شه اریز ۱ یلب
 ود نآو دشاب هتشاد نامیاو دامتعا دوخ

 بوخ ةشيپ رنه كيو تسا ندب و ادص زیچ

 یمسدیاب دشاب تیزمود نیا یارادهچن انچ
 ۳ هشاد راهخارد ار اپن هتسویبهک دیامت
 ۱ زا و] و صقرسالک رد تک رشاب نمو دشاب

 ۱ هوالع ؛ مشاب یمطلسم دوخ ندب و ادصرب

 | دناوتیمطقف وا تسینقالخ هشیپ رثه نیا رب
 هک تسلد نياو دنک قلخ دوخلر هزادناب |

 و تساهدرک نیععوا یارب سیونویرانس |
 یارب وا اریز تسمود قالخ واقیرط نیاب

 ۱ دنکیم مسجم اد سیون ویرانسلایخ مدرم |

 شدوخ تیصخش لالخرد اهتنم

 تیصو كي دراوه یلسل - یراوهیلسل
 كرمزا لبق ناکخیبرثه یارب ریذپات ادف |

 تشون مود یناهج كنج عورشرد دوخ
 مامت هک تسایسک هشیب رنه هک تشاد هدیقع

 دهدیمماجنا هک یل و رد اردوخ روعشو رکف

 و یوتعوضوم یویارب و دیامن زک رمتم
 تیمها لباق نادنچ سیب ندوب فیعض ای

 نابآ ۸ زود و
 ترفاسم بیترت
 دوناب . دیماجنا
 ایم یارب « دیدزاب
 ایوک و دندیدرک
 ارمه

19 

 هتیجنک نیاهراب رد یاهزات تالاقمیئاکی رما

 تسا هدشح ردی| هن اقا

 عن و

5 

 رد نیوک نیا ۱۳۳ هامید لوا ات خیراتنیا زا
 تمسق نیا میلست اب دوکذم تدم رد دشدهاوخپاچ

 1 هک

۳۹19 



 و هان

 کی زکم راکتهاش 

 مان هامتح] ك یلاق

 دم ه راباک

 2 رتشاب

 ۱۱ فور زی هلار

 یگیزگم بم جیم 9 یب هامت امتجا عارد

 یکی قثع ود زا ینشدر هیاس

 شالآ یب و اب ط طعم رد

 د» یرگنید و ناتسرببد

 اههداباک هدولآ و فیثک طیحم

 ناراکهت و نایناج ح امتج) لجم

 :ایف ثدردب كاش نودب هدیذ ار( هدش نیرفن ةلحم ) مایف سک ره

 وکی زکیراباک
 ۳ ی

 ۳ . ۳۰ بسا (هنشنیرفن هلجم) لیفزا رتیلاع و رتیوق بتا رم,«
 ۱ تسا هدش هی اب ؟ وفلود ور تک ر شب مه علف نیا

 ُا



 یهگ آ

 فاتعم یا هتشر

 نتشاد واپملیف

 وا ارت ] وهدیشوپ
 ۱ .تنادناربا

 ایلماک یتشادهب داون

۹ 
 3 لوصا قفاوم و فیرظ . تحار - ایلماک یتشادهب راو

 2 تسا هدشهیهت یحس

 ِ ۹۵۵ هرامش یس ودرف نابایخ - یراصحنا یگ دنیامن
 ۳۱۹۲۲ - ۳۹۵۴۲ ننلت 5

 زوج 1

 _- .- ۴۸حفص





یدصت هب هک دوخ یلاشامت ویلاع یاهملیفتیقفوم لابندب
 رهت مرتحم یلاها هیلک ق

ا رادمادک ره ودنش ابیم ناهج ی امنیسیاه راک هاش نیرتهب
 .دنتسهیت ا راختفا ی

 ملیف

وما فورعم هدننک هدهت سا
  نک یلفاتسا » یادی

 - نومیمات لاشرام - دنا ور تریلیگ - لجیمد رالیم : دل ا رتشاب

 د زا یاهدع یصوصخ یگ دن زب طوب رم ملیفنیا ریظن

۴ 4 
 5 آا .ج 1 1 9# : و
 56067۲۲۷ - ۸ هاو ۷۵۴۸ -۲ ۲ ۳ ۵۸۷۷0۱ - ۷۰ 0 0
 اهن ۱0۱00 ۱۵۵۲0۱۵9 ۵۱۲۵۵۵ ۱۵:۱۱ ۲ ۶ ۱۳۵ ۵۳۵۱۷۸۵۵ ۱3۳۲-۷۸
 8ونوط-و او زوم عا ۱۱و ۵06 ۵۱60 طنف هما قو المییم او طوصما

 ی بس ۱۱/۹۵
 عیصموعم اور



 نیوخهسوب

 « یر اذکیم اهنت ارموت ابآ « كيام-

 . يه اهن ۱رناب رد هجوژیل و مرادشیپ رد یسیمراک !ریز(دوبجم
 «یدرک یمربدوز -
 هک مدز نشان ش# دس ومدرک تم ین ۷

 هک تقک ن



 تایم 2 تو را ینارگن نیا تل
 . مدشیمنوذمیلیخ دید رکیم فی رعت نمیارب ادفداصت نب

 ۱ 9 . دیدرک رادومن بچمت ونزح رات ۲ شاهرپچ ردو دشمخولجپ یردق
 دش زبس نویماک یولج ناپگات - یکسل واک یلنیا - سخشنیا هک مداد رطاخب تسرد
 هدزدایز راب « دبتخب زا اما مدادراشف زهرتیور ارمیاپ ومدیشک یدایرف سرتزا نمو
 .دنک فق وت بسانم عق وه رسنویماک هک تشاذگن و درو راشفولجب راب ینیگنسومدوب
 یصخش هک مدرک ساسحا مدشهدایپ نویماک زا نوچو دشدرخ نیکنسیاپخ رچریزوا ندب
 دباییم هارد نمبدیدرتو كشدوخ ساسحا نیارد تاقوا یضعبیل و درک ندیودب عورش
 .. تغورداب هدوب یقیقحنم ساسحا هک موشنئمطممناوت یمت و

 یتلعامشینارگن رکید الاح : متفک و متشاذک مرسب ارمهالک و مدشدنلپ اجزا
 یسانشان صخش ار« یکسل واک یل » ودوب تباثج هکلب دوبن فداصت هعقا ونیا اریذ درادن

 درک باترپ امش لیبموتا یولجب
 دٌشمها ون سوباک راچد اهبش نمرگید نیاربانب : تفک . دیآ ردهقدحزا دو كيدزن بجعتطرفزا شنامشچ
 كي ناروتسر یورهاد رد . مدش جراخ قاطا زا ومدرک یظفاحادخ وا زا

 عورش دو درو ندریببیجژا درخلوپ یرادقم . دوبیم ومعنفلت یاپهاگیاجفیدر
 ( ۰. تسا « تنس و دصکی رالدره - حیطوت) تنسیسهک یمقوم . مدومن ندزنفلت هب
 شیادص دیسرتیم هکنیا لثم , مدرک ادیپ متساوخیم هک اریصخش « دیرپنم تیجزا
 ؛ یتسهوت ۰ دیوید : متفک و مدرک كيدزت مناهدب اریشوک . دنکدنلپ اد

 دن د رکیم وت بقعردب رد سانشان یاهدنب ل واششیضعب هکشیآ ربخنی رت
 شبقع هکاریزیچن آ یلوکب ویریگب سامت اهنآ ابنک یمس ؛ بوخ ر 1

 یاهتسهآ یادص اب دعب و درک یاهفرس نفلت رد «دیوید»
 ساعشانبا و دوشیمقل مناهد الومعم دنن زب كتک |رمیتقو ین

 زا وتی هک دنتسشین یلاپمد مه

 دشدنها وخ یراک كنکب لسوتم دنیامن راداو رارقاپ

 رگ ا .درادن یلاکتشا

 نب راب نیا یلو مدرکیم

 ارم هکتیا یازب اتم نماد یا و

 هعجا رمیرگیدسکب دوب تیمهایب وكچوک هیضق نیا ر
 یمت یرگید سکوت زا ریفو دن |هتخادنا مادیار «ادلود> اپنآ

 ..دنک كمکن یب دناوت
 بوخ رایسب.. تفک « دشیم ساسحا شيادص رد هک یصاخینارگناب دیوپد

 ۲ ۳م نی یادلود تاجت یازاددم هد رک ادیب ار هردغتم نشان سخن سعشنب
 ؛یوریم اجکالاح-
 ..متهمزاع رفنکی نتشک یا رب هک منکیمنامک -

 هاذکن وا هب یعق و نمیل وداتفانیئاپ تریحوجعت طرف زا «تابو هناچ

 .مدش جراخ شقاطا

 زا و متش



 نیلوخ هسوب
۸۳ 

 هکر نک ی بسی و دزاخ زبج + كب ام« تفک ی در مپ هدو ی هک ادیقادوا .تسد ابتاپ

 اد وا هکلب درکنرارق هاکشیاس7 زا شدوخ لیبب <ندوتاک ریو. مدادوت یاربیرت

 درک م هاو خنقلت و تب مدوخ

 هاگی اجزا . دراذک شیاجرس اریشوک منکب یضارتعامناوتب هکنيا زا لبقو

 )+ ارغالو دقدنلب .دوبیکت اوج . متقدلته یسیوت مسایدصتم .دزن و مدش

 هدن رادفب رشت ریدمیاق ۲ ,مدیسرب . درب ییوا تواکذو تاساحاب دعیمت شاهرپچزا

 3 ادناشیا متساوخیم

 . دناهتفر نوریب هک فساتمیلیخ - ۱

 درک دارق<اک ربو هک یبشت]رصع ءام نیدومأم قیقدتاقیقتحت قیط .دن دادرارق
 جراخ نفلت

 دات[ «اک رب >ددیوتمیزع زا سپ و هتفر وا تاقالمب تشاد یاهوهق یاهوم هک ین ز

 کر
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 . دمآ یم ششوخ ابتز زا و

 دهاوخ اهراک یلیخلوپ نآ اب و دیسردهاوخ شتسدب رالد نویلیمود یدوزب تفگیم دشیمتسم هک تاقوا یضعب . میوگیسن غودد هک مسق ادخب تفگ یا هفخ یادصاب و درک لیاح شتروص یولج اددوخ ناتسد تیروفپ . متشادرب وا فرطب مدقکب ...د رک یمن شاف نمب ارنآ مینماما درو ]دهاوخ تسدب یرتشیب لوپ یددزب هک تفگیمودرکیم حرخ دایز لوپ وا « تسا تسرد تفگ و درک زک یلدنصرداذل دز مهاوخ كتک اروا یئوگغورد تروصردد درادن هدیاف راکنا هک تسنادیم .يتسهفقا وزن وا رگیدرارساب نا ربات ویتسن دما روا یقیتح ساوق دن ربیمیب رگیدکی رارساب یفر رفنود هک تسا مقاومعون نیا رد الوسمد دننک یم جرخ بنز یالاب اردوخ لوپمامت هکدیتسه یصاخشا پیت زا اش یودره. یتسهوا لثم مهوت . متفگ هتسه ۲ .تسا هدشن نم روظنم هجنوتم هک دش مولعم شنامشچ تلاح زا 1
 لوپنباهرخالاب هک مدرکیم ساحا نیضردو دیوکیم تسارهک متسنادیم نم. درت
 تشادن یهجوت نم یاهفرحب وا یلو دروآ دهاوخوا رسب یئالب

 ؟ یتسنادیم اجک زا -
 دنتفرگیم اروا غارس ساخشا یضعب دریمب هکنیا زا لبق : تفگ؛ تسین قاطا رد یاهبیرغ سعش هک دش نئمطم نوچ و ددرگیمیل رمان حابشا لابند ی وک" درک شدرک هقدحرد شنامشچ راب نیا
 ؛ دندوب یناسک هچ ساخشا نیا -
 مایناب» : تنک وداد تروقاردوخ ناهد بآ تمحزب اذپعم دوب هدشهفخ شیولگ رد ادص هکنیا اب

 : تسا هتفرک رارقبیقمت درومهک تسن ادیمودن ومید ایآ
 منکيمن روصت

 دنک یمیش گن تنادج ویور یاهدع لتق هک یتسه یفرشی و تسپ مدآ وت . دوش هتشکدیاب یوهک .ینس ادیم و یتشاد تسدیرجامنیادد تدوخ اریز یلوگب دوبت مه مزال ؛ هن ! یتفگن واب وت
 نم . هن

 ینک ملطمار سیلب یتسناوتیموت . وشهفخ -
 دادیمناکن ع رضت تمالعب ار اتسد هعلاحرد و تساغرب اجزا ناهکات

 دز قلم هاب
 د ب وا را زلاحب هکنی

 یصخش . دشاب یم لذق لخادزاقاطا ردو تسا ینابپگن لوفشم قاطا نوریب رد یرتشیب نانیبطا یارب زین شرهوش . دنزیم فرح باوخرد و هتفد باوخب «یلیل» هک ؛متسه نمهک دیمیف نوچو دهآ .نفلت تشپ تیروفب ناب ددنز , (دز
 اهلیبموتا هشیشو تارامع هرجنپ اد ناداب تشرد تارطق و دبزویم یدیدش داب :دیراب یمناراب . مدیدرک نابایخ دراوو مدزالاب اردوخ یناراپ هقی , مدش جراخ لته زا و مدرک رکشت وا ز)» درادیروف اک نماب و هدرکا نالت < زربماچ » ناورس مانب مه
 یمولعمان هطقن رد ۰ تغادنا «ادل و و دایپ ارم رگیدرابکی؛رظنمنیا م دیب وک یم
 تشادن یدیمآ یسکب نمكمک زجب و درب یمرس < ابنام» ٌهتسد یلتاق تراسا ردیو
 ...مه دتاجن ار نا راکتیانج ٌهتسد نیرت یوتو نیرت داوخنوخ كنچزا اروا» ,سیلبیدهن ,یاجب یتسیابیم هک مدوب نمنيا و

۰ ۱ 
 كب یور.مدروآ نوری ادمین اداب هکشیازادعب و متشادرب سزاا رمهالک .درکبمیلامندوخ شناتفگن |یالهدشش و ماخ پپپ كي.دزيم ترچتشاد د دوب شرتفدرد «تاب»و

 ؛یتشاد راکچنماب «قیفربوخ :مدیسرب و متسشن یلدنص
 هتسد یاضعا هکاریمهم زیچ «ادل و»تاجن یازاردیها وخیم هک ماهدینش .یاهدش نم رسدزدثعاب یلیخ وت كبام :تفگ ودزدوخ شوماخ پیب هب یاهدوهیب كي «تاب»

 ژا نم !رربخ نبا هک ینک بجعت تسآ نکسم.یهدباپت ۲ هب « دنتسهنآ یوجتمج رد «ایفام»
 . دن رادیمپگن هدامآ اد دوششوک سلاج دابخا ندینش یارب هشیيمهامناسوساج هک نادب اماماهدرو آ تسدب اجک

 تخادنامادب ار ایف[لآ وادل و ارب زدن اهدرو آ كنچب ارعادل وواپن 7 :متفگ
 ردوهدرک ریکتسدا رادل و اهن 7 هچیتنرد و دیامن ارجا الماک ارووخ هشقن تسناوتن یلو
 و هدیسد سب (ندوناک ربوطنوت ؛دشاب یتفگنه لوپ حاتفم تسا نکمم هک لوهجم ینیش نبا هک دندرکیم روصت ابن] لا هلهورد .دناهتخاس ناهنپ یمولعمان هطقن
 یار نم هک دننادیم اربذ هندیدزدار مادلوو راجان دن وشهلماعم دراو نم اب یتاسآ نیاسب دنناوتبن هکدندش نئطم نوچ و دندرک ورو ریز ارم نامتداپآ تبج نهب
 .مرذگب زیچ همه زا متسه رضاحوآ رلطعاخ

 ؛ یرادرایتخا ردا رحاتفمنیا ونایآ -

 مابتسدنآبیدورب منکیم روصت یل و هنزوله -


